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 نخست  سخن

دی شد؛ وضعیتي جهان دستخوش بحران و تغییر و تحوالت زيا 2020در پي شیوع ويروس کرونا در سال 

 های اخیر بشر با چنین بحراني مواجه نشده بود.که در دهه

شورهای پیشرفته، کبودن آن، الزم بود که جامعه جهاني و با توجه به گستردگي اين بحران و جهاني

ه  همدلي و همیاری با بای را در ارتباط با ديگر کشورها و يا مردم کشور خود داشته باشند و توجه ويژه

 يکديگر بپردازند و مشکالت را مرتفع سازند.

ه امکانات و تکنولوژی های غربي و به اصطالح پیشرفته غرب با توجه بدر اين میان، انتظارات از کشور

رونا همچون موريانه، کو ادعای فرهنگ وتمدن غني بیشتر بود؛ اما در عمل چنین اتفاقي نیفتاد و ويروس 

 مايان ساخت.نماندگي آن را کاخ آرماني تمدن و فرهنگ غرب را متالشي کرد و زوايای ضعف و عقب

های مواد تحريم ری و خدمات درمان عمومي، تبعیض در ارايه خدمات بهداشتي، ادامهضعف در پیشگی

لوازم بهداشتي، از بین  وهای مواد غذايي غذايي و درماني با وجود بحران کرونا، دزدی و غارت از فروشگاه

سم و... ازجمله یبرالیلعنوان  اساس تفکر المللي، نابودی محوريت انسان بهای و بینرفتن توافقات منطقه

غرب را به موضوع  آثار شیوع ويروس کرونا در جهان است. بر اين اساس، شماره پیش روی نشريه سیاحت

مخاطبان نشريه شده،  ايم. مقاالتي که در اين شماره، ترجمه و تقديمکرونا در دنیای غرب اختصاص داده

تباط آن با فرهنگ و ويروس کرونا و ارگفتارهايي از انديشمندان و پژوهشگران غربي است که در موضوع 

 های گوناگون به نگارش درآمده است.تمدن غرب در حوزه

 شود:در اين شماره، به موضوعات ذيل پرداخته مي

 شدن نقاط ضعف فرهنگ غرب توسط ويروس کرونا. آشکار1

 . افول قدرت امريکا توسط ويروس کرونا2

پیروزی در جنگ. استفاده ابزاری از ويروس کرونا برای 3

. برمالشدن ضعف خدمات بهداشتي و درماني همگاني امريکا توسط ويروس کرونا4

. آشکارشدن ضعف نظام آموزشي غرب توسط ويروس کرونا5

 جود دارد.وديگر نیز  موضوعاتدر اين شماره، عالوه بر موضوع ويروس کرونا، چند مقاله با 

 کنیم.و انتشار اين شماره ياری کردند تشکر مي در پايان از همه عزيزاني که ما را در تهیه
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نژادپرستی علمی، جنگ نژادی و 

 1ذهنیّت نژادی جهانی

  2نويسنده: الکساندر دی. باردر
 3: محمدرضا امينانمترجم

 4ابوالفضل ايمانی راغب
 

 چکيده

جهانی  سياستشناسی متفاوت از نظم و شالوده اين مقاله، توضيح هستی

شناسیِ عمدتاً الملل، هستیقرن نوزدهم است. نظريه روابط بين

داند که يک نظام دولتی و دولت می محور را مسلّمغيرتاريخی دولت

کند. در می جهانی ترسيم عنوان تجسم سياستاروپامحور خاص را به

شناسی جايگزين در مورد نژاد، نظام عوض، من به يک هستی

منزله عوامل مهم در تعريف مراتبی نژادی و تفاوت نژادی، بهسلسله

امپرياليستی جهانی خواهم پرداخت. مقاله من،  محتوای نظم و سياست

عنوان عناصری کليدی ظهور نژادپرستی علمی و داروينيسم اجتماعی را به

اختالف  کند که بر سياستتبيين می ی در تعريف يک ذهنيّت سياسیفکر

کنم، دو نکته است: اين و خشونت اثرگذار بوده است. آنچه من بيان می

سازد که از ريشه، نژادی و را برمال می تاريخ فکری، يک نظم جهانی

 های نژادی، درک و انجام شده است. عنوان جنگخشونت جهانی به

 الملل، تاريخ عقالنی، روابط بيننژاد، امپرياليسم ن:گاکليدواژ

                                                           
1. Scientific racism, race war and the global racial imaginary; Third World Quarterly 40 
(2), 207-223, 2019/2/1. 
Source: https://scholar.google.com/citations?user=QEewpFcAAAAJ&hl=en 

دريافت را از دانشگاه جان هاپکینز علوم سیاسي  هی خود در رشـتامدرک دکتر 2012در سال  الکساندر دی. باردر .2
المللي فلوريدا است. الملل و سیاست دانشگاه بیننروابط بی هالملل در دانشکدکرد و در حال حاضر استاديار روابط بین

 ند از: ابرخي از آثار وی عبارتوی آثار متعددی دارد که 
- Empires at home: critical international relations theory and our postcolonial moments, 
2020 
- Race and International Relations, 2017 
- Race War and the Global Imperial Order: The Armenian Genocide of 1915, 2017 
- After First Principles: The Sociological Turn in International Relations as Disciplinary 
Crisis, 2018 )مترجم( 

 (mr.amin451@yahoo.com. )و علوم قرآن دکترای تفسیرآموخته دانش .3
 (       Imaniragheb@gmail.com) .کارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسي آموختهدانش. 4

https://scholar.google.com/citations?user=QEewpFcAAAAJ&hl=en
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:Imaniragheb@gmail.com
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مانند دو گونه از حیوانات شوند، دقیقاً رو ميهنگامي که دو نژاد انسان با يکديگر روبه

سازند، خورند، يکديگر را به بیماری مبتال ميجنگند، يکديگر را ميآنها مي ؛کنندعمل مي

ترين يک، متناسبيعني نزاع بر سر اينکه کدام ؛رسداما پس از آن، نوبت نزاع مرگبار فرامي

 ؟ تشکیالت، يا غريزه )يا همان عقل در انسان( را برای پیروزشدن دارد

يک »ای با عنوان ، آلفرد تئر مان، استراتژيست نیروی دريايي آمريکا، مقاله1897در سال 

 منتشر کرد. مان در مقاله خود، وضعیت آينده سیاست 2هارپر را در مجله 1«انداز قرن بیستميچشم

کند که ممکن است به نزاعي خشن منجر جهاني در قرن بعدی و نیز نقاط اختالفي را توصیف مي

انگارد که انزوای آمريکا رو به پايان است و به رغم شوند. مان آشکارا اين نکته را مفروض مي

های الملل و اهمیت نسبي، نه فقط در دولتدر روابط بینتغییرات »اهمیت تمرکز بر توسعه داخلي، 

  3«.کننده بوده استخانواده اروپايي، بلکه در میان مردم کل دنیا، واقعاً خیره

مقاله مان به د؛ کنرا بررسي نميقدرت اروپايي  سیاست هایفراز و نشیبمان،  همقال

قدرت  تر سیاستدر توازن گسترده دتوانمي پردازد که اياالت متحده چگونهاين موضوع نمي

بزرگ جايگاه مناسبي داشته باشد. برعکس، وی پیشاپیش فرض را بر های در میان قدرت

ای در تر اروپايي است. برای مقالهگذارد که اياالت متحده، بخشي از تمدن بزرگاين مي

 گیری سیاستهای بزرگ در شکلالملل، فقدان تأمل درباره نقش دولتبین مورد سیاست

کننده است. در عوض، مقاله مان بر دگرگوني بنیادين الملل، برای خواننده معاصر خیرهبین

ای تمرکز کرده که های بالقوهعنوان نتیجه ظهور نژادهای مختلف و اختالفنظم جهاني به

ي آيا تمدن شرقي يا غرب» :خواهند داد. از نظر مان، پرسش کلیدی قرن بیستم اين است رخ

گونه که مان در ادامه همان 4«.آن است يا نه هتسلط بر کل زمین و کنترل آيند هدر آستان

عنوان بخشي از خاطر خیر و صالح خود ما ضروری است و در عین حال بههب» :نويسدمي

تر متعلق به آنها هستیم، ضروری از حیث نژادوظیفه ما در قبال رفاه و سعادت مردمي که 

ها در طرفانه، اما مصمم به اين واقعیت دقت کنیم که تمدني شفاف و بياست که با نگاه

های معنوی بسیار مختلف و با سطوح مختلف پیشرفت و شکوفايي مادی، با آرمان

 5«.شدن به يکديگر هستندحال نزديک سرعت درهای سیاسي بسیار متفاوت، بهظرفیت

در حال ظهور )ژاپن، چین و هند( اين است که « شرقِ»مورد يک  نگراني مان درنهايت، 

                                                           
1. A Twentieth-Century Outlook.  
2. Harper’s Magazine.  
3. Alfred Thayer Mahan, “A Twentieth Century Outlook,“ 521. 
4. Ibid., 527. 
5. Ibid., 532. 

ای برای مقاله
 در مورد سیاست

الملل، فقدان بین
تأمل درباره نقش 

های بزرگ دولت
گیری در شکل

الملل، بین سیاست
برای خواننده 

کننده معاصر خیره
.است
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برای حفظ خودش ندارد، به چالش رمق را که بنیه الزم اين شرق نوظهور، مرکز اروپايي بي

و « معنوی»از نظر مان، قرن بیستم، قرن نزاع بر سر هويت؛ يعني هويت  1خواهد کشید.

دنبال ايجاد برابری است و اين نزاع، است، نه نزاع بر سر نقش قدرت مادی که به« نژادی»

 تنها در خارج از کشور، بلکه خصوصاً در داخل کشور نیز به راه خواهد افتاد. نه 

را در های مان در مورد طول عمر سیطره جهاني اروپايي/غربي طبیعتاً نگراني مشابهي نگراني

رسیدن راستِ آلترناتیو )راست تندرو( در اياالت انگیزد. به قدرتمورد برهه سیاسي خود ما برمي

گرای راست افراطي در اروپا، اضطراب مستمر در مورد پیامدهای راه جنبش مردممتحده به هم

سازی سرمايه و مردم نشئت گرفته است. کند که از جهانيداخلي تحوالت جهاني را منعکس مي

هايي در مورد افول ستیزی در طول پنج سال گذشته، شديداً با چنین نگرانينگرش مهاجرت

 سیاست»سال پیش، ساموئل هانتینگتون اين ايده را رواج داد:  25باً فرهنگي پیوند دارد. تقري

  2«.چرخدجهاني نیز بر محور هويت مي

های هويتي خود همین نزاع تر برای هانتینگتون اين بوده است کهاما شايد نکته مهم

خاطر نفوذپذيری مرزهای آن و فقدان مشهود را به« غرب»آتي، هويت اياالت متحده و 

های فرهنگي آن؛ يعني نژادی زير سؤال برده است. اهمیت سیاسي نگراني به خاستگاه تعهد

و تمرکز  1992در سال  3هانتینگتون از هويت آمريکايي در رقابت انتخاباتي پاتريک بیوکنن

ستیزانه منعکس شد. رقابت بوچانان سرآغاز خیزش دونالد آن بر جنگ فرهنگي مهاجرت

های مربوط به افول جمهوری از سکوی رنجش سوزان نژادی و نگرانيترامپ برای رياست

 آمريکا بود.

ره تر با احساس خود آقای مان، درباکننده ارتباط عمیقمقطع سیاسي خود ما منعکس
های نوظهور است. قطعاً، نظريات آقای تزلزل تمدن اروپايي/آمريکايي در مواجهه با چالش

                                                           
بار مهاجرت است که بر عواقب مشهود و زيان« خطر زرد» ازها در اياالت متحده نگراني ممه هاين همان نکت. 1

( Chinese-Exclusion Act of 1882) 1882ها در سال به تصويب قانون طرد چیني وها تمرکز دارد چیني
 The ‘Yellow Peril’ Mystiqu: اثر اليمن با عنوان منجر شد. نک

علیق درآورد. اين قانون ها به اياالت متحده را به مدت ده سال به حالت تا به موجب اين قانون، مهاجرت چینيآمريک
ها به اياالت د چینيقانوني را تصويب کرد که ورو ،دولت آمريکا 1902تمديد شد و سرانجام در سال  1892در سال 

ين ممنوعیت تا سال اها به اياالت متحده شد. ني چینيکرد. اين امر منجر به مهاجرت غیرقانومتحده را ممنوع مي
مهاجرت به  هوباره اجازدهای متفقین جنگید، برقرار بود، اما هنگامي که چین در جنگ جهاني دوم در کنار نیرو 1943

 )مترجم(ها داده شد. اياالت متحده به چیني
2. Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order. 

3. Patrick Buchanan.  

قرن بیستم، قرن 
نزاع بر سر 

هویت؛ یعنی 
و « معنوی»هویت 

است، نه « نژادی»
نزاع بر سر نقش 
قدرت مادی که 

دنبال ایجاد به
برابری است و 

این نزاع، نه تنها 
در خارج از 
کشور، بلکه 

خصوصاً در داخل 
کشور نیز به راه 

 واهد افتاد. خ
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)در مفهوم فوکويي  تر و صدسالهمراتب جامعمان، بخشي مسلّم از يک ساختار گفتماني به
سازی به همان میزان ها و رفتارهای نژادی و نژادیها، نگرشآن( است که در آن، ايده

جهان، محوريت داشتند. نويسندگاني های اروپايي در تصور ملتـ های بین دولت رقابت
(، ژوزف آرتور 1859ـ1776) 2(، چارلز همیلتون اسمیت1862ـ1793) 1مانند رابرت ناکس

 5(، فرانکلین گیدينگز1894ـ1830) 4(، چارلز هِنری پیرسون1882ـ1816) 3دِ گوبینو
 8رانت(، ماديسون گ1916ـ1858) 7(، بنیامین کید1914ـ1841) 6(، لِستر وارد1931ـ1850)
شده درباره جهان و منازعات سازی( و بسیاری ديگر، بینش نژادی1937ـ1865)

 9گرايانههای ويگناپذير بین نژادها را تلفیق کردند. تاريخ مد نظر آنان مقابل تاريخاجتناب
بود که بر  10گریدوستانه جنبش روشنگراييِ انسانناپذير و اخالقبشریِ اجتناب پیشرفت

اين افراد، نگراني مستمر از  و اجتماعي اثر گذاشت. وانگهي، تاريخ مد نظرتحول سیاسي 
 افول تمدني در بحبوحه ظهور رقابت نژادهای مختلف بر سر منابع محدود بود. 

نامم و اين ذهنیت، دنیا مي« ذهنیّت نژادی جهاني»من موضوع مورد نظر اين افراد را 
 دهد و بر سیاست داخلي و سیاستمعنا ميکند که به آن دهي ميرا به نحوی سازمان

نه تنها شیوه متفاوت تعريف واحدهای  اين ذهنیّت جهاني 11گذارد.الملل اثر يکسان ميبین
وهوايي و سیاسي، بلکه بازنمايي کامالً متفاوت جغرافیايي از دنیا، مشتمل بر عوامل آب

نبود  محیطي را در خود دارد. اين ذهنیّت نژادی جهاني فقط يک بازنمايي عقالنيزيست
صورت مادی و در قالب سیاست ود را به، در نهايت خقدرت که در آن، عقالنیت سیاست

                                                           
1. Robert Knox.  
2. Charles Hamilton Smith.  
3. Joseph Arthur de Gobineau.  
4. Charles Henry Pearson.  
5. Franklin Giddings.  
6. Lester Ward.  
7. Benjamin Kidd.  
8. Madison Grant.  

9. Whiggish  منسوب به :«Whig» در بريتانیا خواستار  19ل قرن يو اوا 18، حزبي سیاسي که در اواخر قرن
گرفت. معنای اصطالحي آن با اين ( نام Liberal Party) «حزب لیبرال»محدودشدن قدرت سلطنتي بود و بعدها 

 یدکند و گذشته را بايد در پرتو حال فهمناپذير را دنبال ميباور ارتباط دارد که تاريخ، مسیر پیشرفت و ترقيِ اجتناب
 )مترجم(. 

10 .the Enlightenment  جنبش فلسفي و ادبي قرن هجدهم در اروپا که ويژگي آن اتکا به عقل و منطق و :
 جای تعصب و سنت و احکام مذهبي و غیره بود )مترجم(. تجربه به

.  دنیس فِريرا مراجعه کنید Taylor, Modern Social Imaginariesبه مورد ذهنیّت اجتماعي در  .11
های جسماني خاص، خصلتنژاد » گويد:و ميکند بودن را بیان ميبین نژاد و جهاني پیوندهای مهم نیز سیلوااد

بازتولید  ناشدنيناپذير و بیانتحول در قالب امریفاوت بشری در آنها ت جهاني را کههای اجتماعي و مناطق پیکربندی
 ( Denise Ferreira da Silva, Toward an Idea of Race, xix) «.کندا هم تلفیق ميبشوند، مي

شاید نکته 
تر برای مهم

هانتینگتون این 
بوده است که  
خود همین 

های هویتی نزاع
آتی، هویت 
ایاالت متحده و 

را « غرب»
خاطر به

نفوذپذیری 
مرزهای آن و 
فقدان مشهود 
تعهد به 

 هایخاستگاه
فرهنگی آن؛ یعنی 
نژادی زیر سؤال 
 .برده است
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ها؛ ای از سیاستدولتي نمايانده است: اهمیت اين ذهنیّت نژادی جهاني به طیف گسترده
های حدودسازی مهاجرت يا جنبشبخشي به سلطه امپريالیستي، ميعني از مشروعیت

سرايت کرده است. قطعاً سیاست خارجي آمريکا  19قرن  بهسازی نژادی داخلي در نیمه دوم
های خود تئودور های مهمي منعکس کرده است. نوشتهاين ذهنیّت نژادی جهاني را با شیوه

مراتب سلسلهشرمانه منازعه و پذيرش بي 2يک زندگي پرتنش در کتابي با عنوان 1روزوِلت
ما هم در فیلیپین و هم در هند غربي »از نظر روزوِلت،  3دهد.نژادی توسط وی را نشان مي

وفصل مناسب آنها کوتاه ترين مشکالت مواجه هستیم. بزدالنه است که از حلبا سخت
تر به بیايیم؛ اين مشکالت بايد حل شود و اگر ما آنها را حل نکنیم، نژادی دلیرتر و قوی

نزاع برای کسب موقعیت در میان »جهاني در نهايت  ماهیت سیاست«. رودمي آنها سراغ
؛ يعني هنگامي که 1905در سال «. دهندمردمي بود که تقدير بشريت را شکل مي

قدرت پلیس »اِعمال  نمود يافت و به تبع آن« گسستگي کلي پیوندهای جامعه متمدن»
مداخله امپراتورمآبانه را توجیه  4ز دکترين مونرو،ضروری شد، استنتاج روزوِلت ا« المللبین
جهاني  کرد. طیف وسیعي از متفکران در سراسر قرن نوزدهم برای توجیه يک سیاستمي

مراتب که در تفوق سفیدپوستان ريشه داشت، از واژگان علمي مربوط به بر سلسلهمبتني
 کردند. نژاد استفاده

 -صرفاً قلمروی دولت 20و  19های خواهم بگويم در قرنمي با تأکید بر مفهوم نژاد،
که روابط چنان -شدومرج، سیاست جهاني تلقي نميهای خودمختار در وضعیت هرجملت
بلکه، يک ذهنیّت نژادی جهاني، جهان  -رسدمي گونه به نظراين المللي کنوني اغلببین

گذاشت که نژادها ذاتاً فرض را بر اين مي کرد ومراتبي تفسیر ميای عمیقاً سلسلهرا پديده
مراتب، ها در مورد سلسلهناپذير و دستخوش نزاعي حتمي و مستمر هستند. اين ايدهقیاس
گرايي، نژادپرستي و داروينیسم ناپذيری و جنگ دائمي، در نتیجه پذيرش گسترده علمقیاس

نگراني بزرگ  5روز يافتند.تر، بها به نحوی عامسیاست« علمي»عنوان بستر اجتماعي به
قرن نوزدهم حول محور تلفیق جنسي بین نژادها، هجرت از حاشیه جهاني به سمت 

                                                           
1. Theodore Roosevelt.  
2. A Strenuous Life.  

 :نک

Lake and Reynolds, Drawing the Global Colour Line, Chapter 4. 
4.Monroe doctrineجیمز مونرو توسط 1823 دسامبر 2 که در آمريکايي سیاسي دکترين : يک (Monroe James )

 قاره يافتهدر کشورهای تازه استقالل اروپايي هایاعالم شد و با استعمار يا دخالت قدرت آمريکا جمهور وقترئیس
 مخالف بود )مترجم(.  آمريکا

 :نک
Stepan, The Idea of Race in Science. 

اهمیت این ذهنیّت 
نژادی جهانی به 

ای از طیف گسترده
ها؛ یعنی از سیاست

بخشی به مشروعیت
سلطه امپریالیستی، 

محدودسازی 
مهاجرت یا 

های بهسازی جنبش
نژادی داخلی در 

 19مه دوم  قرن نی
سرایت کرده است. 

طیف وسیعی از 
متفکران در سراسر 

نوزدهم برای  قرن
 توجیه یک سیاست

بر جهانی مبتنی
مراتب که سلسله

در تفوق 
 سفیدپوستان ریشه
داشت، از واژگان 
علمی مربوط به 

 .کردندنژاد استفاده
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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ها در مورد برتری چرخید. نگرانيمادرشهر و افول و انحطاط متعاقب برتری نژاد سفید مي
المللي را ای را برانگیخت که مسائل داخلي و بیندر حال افول نژاد سفید، اقدامات گسترده

به  داد. در واقع،مي بشری را نشان ارزش نسبي منتسب به زندگي کرد و همین امراحاطه 
شده، به معنای اين منزله امری نژادیجهاني به اينکه تلقي سیاست»گفته هِماديپ ماپیدی 

وسیله تخیالت کساني که المللي از لحاظ تاريخي چگونه بهاست که سؤال شود روابط بین
  1«.ودششان مهم نیست، ساخته ميشان مهم است و کساني که زندگيزندگي

اساساً متفاوت  شناسيپس هدف من در اين مقاله بیان اهمیت محوری يک هستي

صورت دولت است که در تاريخ، تقريباً همواره بهجهانيِ در ورای تمرکزگرايي  برای سیاست

در عین حال، اين مقاله بخشي از تالش جديد  2شود.غیرتاريخي با صدای بلند اعالم مي

المللي است تا بر اهمیت محوری قرن نوزدهم برای فهم وضعیت در ادبیات روابط بین

دگرگوني جهاني: تاريخ، با عنوان  4و جورج الوسن 3کنوني تأکید ورزد. اثر بَری بوزان
نوين  سازی برای سیاستاهمیت قرن نوزدهم در زمینه 5المللمدرنیته و ساختار روابط بین

جای تأکید مستمر بر سال بر قرن نوزدهم، به دهد. تمرکزالملل را قاطعانه نشان ميبین

الملل؛ يعني ]ايجاد[ يک میزبان برای از ظهور يک نظام کامل بین»، 1919يا  1648

های های فراملیتي و سازمانهای عقالني، شرکتملتـ گران جديد؛ يعني دولت کنش

ه در اثر بوزان و اما حلقه مفقود 6«.کندمي دولتي و غیردولتي را آشکارهمیشگي بین

پذير کرده و گونه منزله مفهومي است که دنیا را فهمالوسون، اهمیت محوری نژاد به

با تأکید کمتر بر نژاد در تاريخ و روابط  7ديگری از فاعلیت را در دنیا تعريف کرده است.

به های پشت پرده گسترش امپراتورمآبانه يا دعوت الملل، خطر حذف يا غفلت از انگیزهبین

ها و اضطراب ناشي کشي و نیز نگرانيها، ظهور اَشکال خشونتِ منجر به نسلکاهش هزينه

پذيريم. گیری نهادهای داخلي را ميها و منازعات نژادی فراملي در شکلاز پیامدهای جنگ

 اند. المللي قرن نوزدهم بودههمه اين عناصر، اجزای ضروری تشکیل نظم بین

                                                           
1. Himadeep Muppidi, “Coloring the Global,“p 52. 

  :نک. 2
Osiander, Before the State. 
3. Barry Buzan 
4. George Lawson  
5. The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International 
Relations.  
6. Barry Buzan and George Lawson, The Global Transformation,pp 2–3. 

گرانه و اهمیت اين موضوع سازیِ مالزم با امپريالیسم و استعمار اشغالفرايندهای نژادی اين نويسندگان بهقطعاً . 7
در مفهوم های جهاني سیاست هکنندسازی عوامل تعییناما نژاد و نژادی اند.اشاره کردهالملل روابط بین هدر تعريف حوز

 ( Ibid.,pp 51–4) شوند.دقیق کلمه تلقي نمي

اینکه تلقی 
جهانی  سیاست

منزله امری به
شده، به نژادی

معنای این است 
که سؤال شود 

المللی از روابط بین
لحاظ تاریخی 

وسیله چگونه به
تخیالت کسانی که 

شان مهم زندگی
و کسانی که  است

شان مهم زندگی
نیست، ساخته 

شودمی
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کاود؛ يعني دقیقاً ايده جنگ جهاني را مياين مقاله جنبه خاص از اين ذهنیّت نژادی 
نژادی در قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم. تأکید اصلي من بر بررسي اين نکته است که 

جهاني است و چرا جنگ نژادی  زمینه سیاستشد جنگ نژادی، پسچرا همواره تصور مي
زند. بخش ند ميالمللي پیوبه منبع اضطرابي بدل شد که مسائل داخلي را با مسائل بین

عنوان اجزای سازنده ذهنیّت نژادی نخست، ظهور نژادپرستي علمي و داروينیسم اجتماعي به
اغلب در نظريه روابط  کند. گرچه اين ذهنیت نژادی جهانياز جهان را بررسي مي« علمي»

ي مراتبدهي دنیا در قالب يک کلیت، سلسلهالملل مغفول مانده است، اما شیوه سازمانبین
عنوان يک طور خاص بر اثر رابرت ناکس بهرا تعريف و تعیین کرده است. من در اينجا به

قرن نوزدهم پیرامون موضوع جنگ نژادی و تأثیر متعاقب وی  50مهم در دهه  نويسنده
را بررسي  های ناشي از اين ذهنیّت نژادی جهانيکنم. بخش دوم، منابع اضطرابتمرکز مي

 جهاني و دارای پیامدهايي برای سیاست ه نژادی، ويژگي فراگیر سیاستکند. اگر منازعمي
توانست برتری خود در مواجهه مي داخلي بود، آنگاه يک نگراني دائمي اين بود که آيا غرب

چارلز هِنری پیرسون با  1893های نژادی را حفظ کند يا نه. من در اينجا اثر سال با چالش
کنم که در تشديد خود اين اضطراب درباره را بررسي مي 1خصیصه و زندگي مليعنوان 

جنگ نژادی و پیامدهای داخلي، تأثیری عمیق بر اياالت متحده و اروپا داشت. در نهايت 
و اثر مَديسون  3پوستانشکوفايي فزاينده و نوظهور رنگینبا عنوان  2به اثر لوترپ استودارد

کوشم نشان دهم، تأکید بر . همچنین ميپردازممي 4نابودی نژاد عاليگرانت با عنوان 
المللي دهد که در آن، خود همین تمايز بین مسائل داخلي و بینمي نژادها، دنیايي را نشان

 شود. ناپذير ميبیش از پیش توجیه

 نژادپرستی علمی، داروينيسم اجتماعی و ذهنيّت نژادی جهانی«: نژاد يعنی همه چيز»

علم نژادها، پیامدهای بسیار مهمي برای درک  نژادی و جذابیتهای بخشي به ويژگيعینیت

قرن نوزدهم در سراسر جهان داشت. اما مشکل اين است که رابطه بین  افزايش خشونت در

نشده است. برای رشته الملل تا همین اواخر عمدتاً بررسي نژاد و خشونت در نظريه روابط بین

شناسانه بنیادی آن درباره جهان عمدتاً با مفروضات هستي های نژادپرستانهالملل، ايدهروابط بین

دولتي اروپا بین گذارد که سیاستالملل نوعاً فرض را بر اين مينظريه روابط بین 5تناسبي ندارند.

                                                           
1. National Life and Character.  
2. Lothrop Stoddard.  
3.The Rising Tide of Color.  
4.The Passing of the Great Race.  

 :نک 

Krishna, “Race, Amnesia, and the Education of International Relations". 

جنگ نژادی در 
وزدهم و قرن ن

اوایل قرن بیستم. 
تأکید اصلی من 

بر بررسی این 
نکته است که چرا 

همواره تصور 
شد جنگ می

زمینه نژادی، پس
جهانی  سیاست

است و چرا جنگ 
نژادی به منبع 

اضطرابی بدل شد 
که مسائل داخلی 

را با مسائل 
المللی پیوند بین
زند.می
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های در قرن نوزدهم، عرصه صلح نسبي در کنار برقراری مجدد نظم باثبات پس از جنگ

( و 1815) 1عنوان پیامد کنگره وينبهدولتي ناپلئوني بوده است؛ اين نظريه بر تبیین صلح بین

برای تثبیت توازن قدرت در نظم اروپايي  کنندهمرزی متوازنعنوان عامل برونبر بريتانیا به

دولتي دوستانه گفته با اين ايده همراه بوده که روابط بینمتمرکز است و در اين اواخر، نظريه پیش

البته  2پديد آمد.« حوزه عمومي»گیری شکلسازی اقدامات ديپلماتیک و در نتیجه نهادينه

های خودمختار و معرفي ملتـ  شده بین دولتمشکل فعلي، گنجاندن خشونت در جنگ نهادينه

بخشیدن اند، در اينجا با عینیتگونه که بسیاری اظهار کردهعنوان نظم سیاسي است. همانآن به

ها چیزی موسوم به نظم اروپايي دولترو هستیم: از يک سو، بین به دو فضای متمايز روبه

شناختن قوانین و مقررات برای به رسمیت وجود دارد که از يک مجموعه 3«اروپا حقوق عمومي»

يک وضعیت »مشروعیت سیاسي طرفین درگیر در منازعه تشکیل شده است، و از ديگر سو 

اولي را  4امل برقرار است.بر ديدگاه هابز وجود دارد که در آن سلطه کغیراروپايي مبتني« طبیعي

ای خارج از چهارچوب دانند. در مقابل، دومي مسئلهالملل ميدغدغه اصلي برای رشته روابط بین

 5الملل و موضوع تاريخ امپراتورمآبانه است.های ناظر بر امنیت و روابط بیناروپا، محور پژوهش

توان قرن نوزدهم، مي ديگر، با بررسي پیدايش يک ذهنیّت نژادی جهاني درعبارتبه

تر مشاهده کرد؛ اين های غیراروپايي را واضحسازی خشونت مستمر علیه ملتغیرسیاسي

الملل صورت گرفت. در سراسر قرن سازی در آن دوره و همزمان در رشته روابط بینغیرسیاسي

                                                           
1 .Congress of Vienna :و پیروزی نهايي و انعقاد صلح، برای بررسي  ناپلئون کشورهای اروپايي، پس از شکست

تا شروع شد و  1814 نوامبر  18ای در وين تشکیل دادند که جلسات آن از نتايج جنگ و تعیین سرنوشت اروپا، کنگره
وين گرديد. در اين کنگره، نمايندگان کشورهای بزرگ اروپايي،  هادامه داشت و منجر به انعقاد عهدنام 1815ئن ژو 9

صلح را امضا  هانگلستان و نیز نمايندگان کشورهای فرانسه، پرتغال و سوئد که عهدنام ،يعني اتريش، پروس، روسیه
کننده اشتند و تعداد نمايندگان سیاسي کشورهای شرکتکرده بودند و همچنین اکثر کشورهای ديگر اروپايي شرکت د

 مجدداً اروپايي کشورهای سلطنتي سابق هایخاندان وين،نفر بود. بنا بر تصمیمات کنگره  216در اين کنگره بیش از 
محدود  1792خلع و تبعید گرديد، فرانسه به مرزهای سابق خود در سال  خاندان بناپارت بازگشتند. خود تخت و تاج به

 جغرافیاييديگری نیز در نقشه  هطرفي سوئیس رسماً اعالم شد و تغییرات گستردگرديد، بي هلند ضمیمه بلژيک شد،
اروپا پديد آمد و قسمت اعظم مستعمرات خارجي نیز نصیب انگلستان شد. تنها چیزی که در اين کنگره رعايت  هقار

  های جديدی گرديد )مترجم(.انقالبهای اروپايي بود که مقدمه های ملتنشد حقوق و آرمان
2. Mitzen, Power in Concert. 

3.jus publicum Europaeum حقوق عمومي اروپا، که متشکل است از مقررات و حقوق مشترک بین  ه: مجموع
 اروپايي و حقوق مقررات مختص هر منطقه )مترجم(.  هاعضای اتحادي

 ها نک: درباره تأکید مهم بر اين تمايز بین بیرون و درون نظم اروپايي دولتبیشتر  هجهت مطالع .4
Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum 
Europaeum.   
5. Barkawi and Laffey, “The Postcolonial Moment in Security Studies. 

بخشی عینیت
های به ویژگی

نژادی و جذابیت  
علم نژادها، 
پیامدهای بسیار 
مهمی برای درک 
افزایش خشونت 

هم در  قرن نوزد
در سراسر جهان 
داشت. اما مشکل 
این است که رابطه 
بین نژاد و خشونت 
در نظریه روابط 

الملل تا همین بین
اواخر عمدتاً 

.نشده استبررسی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
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برقرار  توانند نظم سیاسيمي بیستم، اين فرض ديرينه وجود داشت که فقط نژادهای اروپايي

شود که بر خشونت و مشروعیت دشمنان کنند و اين نظم در قالب مقررات و قوانیني مجسم مي

کشي آشکار سیاسي حاکم است. در مقابل، انکار امکان وجود يک نظم سیاسي غیراروپايي، نسل

گرچه فرض بر اين  بار را مشروعیت بخشید. نکته مهم در اينجا اين است کهو تصاحب خشونت

بود که نظم سیاسي اروپايي، ديرينه و به معنای دقیق کلمه محصول تمدن است، اما خشونت 

 کردن و نابودی نژادهای ناهمگون به يک روند طبیعي )نه سیاسي( بدل شد. کنرخ داد و ريشه

های متعدد توجیه در اواسط قرن نوزدهم، توجیه علمي تفکیک نژادی به يکي از شیوه
نابرابری بشری در مقیاس جهاني بدل شد. اين سخن، نه بدين معناست که نژادپرستي، يا 

و نه بدين معناست که پیدايش  1اند،سازی، پیش از آن شايع نبودهفرايندهای نژادی
داری ، به نحوی غالب، روابط نابرابرانه را در برده19و  18های های نژادی در قرننظريه

عصر روشنگری با افزايش تجارت برده در منطقه آتالنتیک و  قطعاً 2دهند.شکل مي
ساخت، داری تولید که نیروی کار نامحدود و آزاد را ضروری ميهای نوپای سرمايهشیوه

با تالش انديشمندان اروپايي برای تبیین  18های نژادی در قرن تبیین 3تقارن زماني داشت.
ي که در مراحل اولیه امپريالیسم اروپايي و تنوع فرهنگي و جسماني افراد آغاز شد، تنوع

هايي ر اوايل قرن نوزدهم، تالشگرانه مشهود بود، اما با پذيرش چندنژادی داستعمار اشغال
تری پیدا علمي برای حتمیّت نابودی نژادی، مشروعیت متقنبرای ارائه يک مبنای شبه

از منشأ واحد سرچشمه ها گذاشت که همه انساننژادی فرض را بر اين ميکرد. تک
اند، اما چندنژادی های مختلفي نابود شدهاند و تنها در گذر تاريخ بوده که در مقیاسگرفته

های مختلف های بیولوژيکي مجزا و اعقاب آدمنژادهای بشر، گونه»کرد: مي تصريح
ر مستلزم انتقال تأکید ب»اهمیت مدعای چندنژادی اين است که اين مدعا  4«.اندبوده

های که در متن اصلي آمده[ به رغم کاستيگونهتجانس بنیادين اخالقي و فیزيکي بشر ]آن
استفان  5«.های صوری بودصوری، با تأکید بر عدم تجانس ذاتي نوع بشر برخالف مشابهت

عنوان اساساً يک موجود اجتماعيِ اين امر يک تغییر جهت از مفهوم انسان به» گويد:در ادامه مي

                                                           
شان مي  Fredrickson, Racism . نک:1 سازی   توان ردّپای نژادپرستي را تا اعصار میاني اروپا و نژادی  دهد چگونه مي، ن

 لة يهوديان دنبال کرد.ئمس
در  بتهداری بود، اليافتن بردهمهمي در آغاز پايان هشک مرحلبي امر اين»: دنويسعنوان مثال، فرانک اسنودن ميبه .2

 .«شدبا کاکاسیاه معادل دانسته مي زماني که بردگي فقط
(Frank Snowden, Before Color Prejudice,p 70) 

3.Mbembe, Critique of Black Reason. 
4. Gould, The Mismeasure of Man,p71. 
5. Stepan, The Idea of Race in Science,p 4. 

در سراسر قرن 
بیستم، این فرض 

دیرینه وجود 
داشت که فقط 
 نژادهای اروپایی

وانند نظم تمی
برقرار  سیاسی

کنند و این نظم 
در قالب مقررات 
و قوانینی مجسم 

شود که بر می
خشونت و 
مشروعیت 

دشمنان سیاسی 
.حاکم است
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ساً يک عنوان اساای خارج از طبیعت، به سمت مفهوم انسان بهعي و پديدهمقهور قوانین اجتما
بیني موجود بیولوژيک مجسم در طبیعت و مقهور قوانین بیولوژيک بود. اين امر دورشدن از خوش

سوی بدبیني همگاني انسان، به« طبیعت»پذيری قرن هجدهمي در مورد انسان و باور به انطباق
بود... . در اواسط قرن نوزدهم، « نژادی»وزدهم و باور به تغییرناپذيری طبايع بیولوژيک میانه قرن ن

  1هايي بر نژادهای غیرسفید برتر است.ظاهراً همه قبول داشتند که نژاد سفید بنا بر ضرورت

بخشیدن به صفات جسماني پیامدهای مهمي داشت. عینیت« بدبیني بیولوژيک»اين 
خود همین ايده تأثیرپذيری، پیشرفت، يا آموزش انسان را ناديده  عنوان انگیزه رفتار انسان،به

شناسي انساني( در تعريف تفاوت نژادی، محوريت ها در زمینه جمجمه )جامعهگرفت. پژوهش
را که در سراسر قرن نوزدهم سلطه امپريالیستي را « سازیمأموريت تمدن»يافت و خود ايده 

گفت تعارض نژادی، مي کرد کهجای آن ديدگاهي را توجیه برد و بهمشروع کرده بود، زير سؤال 
گونه که خواهیم ديد، نظريه تکامل، با لحاظ ناپذير طبیعت انسان است. همانخصیصه اجتناب

به حالت « وحشي»های زماني مربوطه، مکانیسمي برای گذار نژادی از حالت اصطالحاً دوره
ظريه تکاملي توسط داروين، همین تمايز ايجادشده داد. در واقع، ظهور نبه دست نمي« متمدن»

  2کرد.پذير بحث« از منظر علمي»نژادی و چندنژادی را بین تک
کرد که نژادها، های بیولوژيک، اين گزاره را توجیه ميهای نژادی و خصلتتمرکز بر تفاوت

قیاس جهاني را ايجاد جغرافیايي در مـ  ذاتاً با يکديگر در تعارض هستند، و نیز ذهنیّتي نژادی
سیستم اروپايي متمايز بود. توماس جفرسون در مطالبي که پس ـ کرد که از ذهنیّت دولت مي

دهد اين رويداد را شاخص مهمي تلقي کرده است که نشان مي از حوادث انقالب هائیتي نگاشته،
واهد شد. رهايي بردگان در نظم سیاسي غربي، حتماً به نابودی و خشونت آشکار منجر خ

پوستان از ها هزار خاطره سیاهدار سفیدپوستان، دهتعصبات عمیقاً ريشه»نويسد: جفرسون مي
تمايزات نژادی ناشي از طبیعت، و شرايط بسیار ديگر،  های جديد،صدمات وارده به آنها، انگیزه

حتماالً هرگز ايجاد خواهند نمود که ا هاييهای مختلف تقسیم خواهند کرد و آشوبما را به گروه
ها گرچه ريشه توجیه جفرسون به نارضايتي 3«.رسند مگر با نابودی اين يا آن نژادبه پايان نمي

گردد، اما تثبیت ايده تعارض و خشونت حتمي میان نژادهای ناسازگار، خصوصاً داری بازمياز برده
و  4د. جوسايا ناتآمبند به حساب ميدر میان نويسندگان جنوبي در قاره آمريکا، يک ترجیع

که يک اثر مهم در  6انواع بشرنما و بدنام خود تحت عنوان در اثر انگشت 5جورج گلیدون

                                                           
1. Ibid. 
2. Waters, Racism on the Victorian Stage,p134. 
3. Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia,p145. 
4. Josiah Nott.  
5. George Gliddon.  
6. Types of Mankind.  

یه تکامل، نظر
های با لحاظ دوره

زمانی مربوطه، 
مکانیسمی برای 
گذار نژادی از 
حالت اصطالحاً 

به حالت « وحشی»
به دست « متمدن»

داد. در واقع، نمی
ظهور نظریه 
تکاملی توسط 
داروین، همین 
تمایز ایجادشده 

نژادی و بین تک
از »چندنژادی را 

« منظر علمی
کردپذیر بحث
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بین انسان وحشي »کنند: مي است، چنین استدالل 1854خصوص چندنژادی و متعلق به سال 
 1«.توانند با يکديگر زندگي کنندی قطعي وجود دارد: آنها نمي و انسان متمدن، يک ناسازگار

جای پیشرفت، دچار دنیايي منجر خواهد شد ]که[ تمدن را به»ايجاد  تلفیق نژادها قطعاً به
دهد تا ثابت شود آموزش تاريخ هیچ شاهد و مدرکي ارائه نمي»وانگهي  2«.پسرفت خواهد کرد

تر اثرگذار هستند، بتوانند يا ساير آثار تمدني که احتماالً در نژادهای دارای ساختار پست
 رو، هر گونهازاين 3«.، ويژگي اخالقي آنها را تغییر دهندتبع آنهای جسماني و بهخصلت

مراتبي، ناممکن تلقي همزيستي سیاسي بین نژادهای متصوَّر در قالب يک ساختار سلسله
استدالل در کتاب خود با عنوان  6و ويلیام هارپر، 5جِیمز هِنری هَموند 4شود. توماس دو،مي

داری شدار جدی در مورد دورنمای مخالفت با برده، ضمن ه1853چاپ سال  7داریطرفدار برده
داری حتماً گويند مخالفت با بردههای داخلي )همانند جفرسون( ميدر آمريکای پیش از جنگ

لزومي ندارد انسان آگاه از طبیعت بشر و جامعه بگويد اين وضعیت »انجامد: به جنگ نژادی مي
کار گرفته شود د فالن نژاد ]يا[ بايد توسط نژاد ديگر بهتواند استمرار يابد؛ بلکه بايد بگويامور نمي

  8«.يا نابود گردد يا دوباره به بردگي گرفته شود
 1850چاپ سال  9نژادهای بشر: يک انشقاقدر عین حال، کتاب رابرت ناکس با عنوان 

گونه که وی در داند. هماناست که حتمیّت نزاع نژادی را موتور اصلي تاريخ دنیا تا امروز مي

شالوده ديدگاه من در مورد انسان، ساختار جسماني »گويد: تصريح مشهور خود در مقدمه کتاب مي

ن گام در هر تحقیقي راجع به ديگر، تاريخ جانورشناختي اوست. دانستن اين مطلب بايد اولیعبارتاو و به

گیرند و چه آنها که از آن ها، چه آنها که اين عنصر مهم را ناديده ميتاريخ بشر باشد: همه برداشت

متنفرند، ويژگي جسماني و ساخت انسان، صفات رواني و جسمي او، اگر نگويیم اشتباه، ضرورتاً بايد 

های توانید آنها را گونه يا نوعدهای مختلفي هستند؛ ميها دارای نژاگرايانه باشند. انسانکم آرماندست

ها دارای مستمر بنامید؛ که البته تفاوتي ندارد، اما واقعیت ساده همان است که همیشه بوده: انسان

دهد که در تاريخ بشر، گفتارها اين مطلب را نشان مينژادهای مختلفي هستند. اکنون موضوع اين درس

  10.«نژاد؛ يعني همه چیز

                                                           
1. Nott and Gliddon, Types of Mankind,p95. 
2. Ibid,p405. 
3. Ibid,p189. 
4. Thomas Dew.  
5. James Henry Hammond.  
6. William Harper.  
7. The Pro-Slavery Argument.  
8. Dew et al., The Pro-Slavery Argument,p89. 
9. The Races of Men: A Fragment. 
10. Knox, The Races of Men,pp9–10. 

تمرکز بر 
های نژادی تفاوت

های و خصلت
بیولوژیک، این 
گزاره را توجیه 

کرد که نژادها، می
ذاتاً با یکدیگر در 
تعارض هستند، و 

نیز ذهنیّتی 
جغرافیایی  ـنژادی

در مقیاس جهانی 
کرد را ایجاد می

که از ذهنیّت 
سیستم ـ دولت 

اروپایی متمایز 
بود.
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 «اَشکال ظاهراً تغییرناپذير»است بر  1مشتاق« نژادهای خبیث بشر»ناکس در فصلي با عنوان 
رسد به نظر مي»ـ  نژادی استناکس در اينجا ظاهراً تکـ  هرچند کهنژادهای مختلف تأکید کند، 
، بر آن است که «نژادهای خبیث»ناکس به موازات مسئلة منشأ  2.«يگانگي انسان، آشکار است

هدف ناکس،  3«.چرا ظاهراً سرنوشت، آنها را برای نابودشدن نشانه گرفته است» توضیح دهد 
ای از شود مجموعه متنوع و گستردهکه فرض مي« دهای خبیثنژا»تبیین اين نکته است که چرا 

های موجود در آفريقا، آمريکای شمالي )بومیان آمريکا(، آسیا و حتي اروپا )موسوم به انسان
از نظر ناکس، آنچه رابطه  5ناپذير در حال انقراض هستند.( باشند، به نحوی اجتناب4«هالَپ»

قدرت، »بر اينکه ناپذير است مبنيای غیرتاريخي و اجتناب، ايدهدهدبنیادين بین نژادها را شکل مي
 يک انجمن سیاسي در قالب دولت و به تبع آن يک جامعه 6«.همیشه موجب حق شده است

گردهمايي صرفاً سیاسي و تصادفي افراد نیست و اين گردهمايي »ها، چیزی جز متشکل از دولت
 ت: عدم اطمینان به پشتکار، عدم ارتباط با طبیعت،بر موارد زير اسيک توطئه بشری و مبتني

اند ها و کاريکلماتوری به نام قوانین اساسي و قوانین کشورها که وضع شدهها و پیمانپروتکل
، در «نژادهای خبیث»قطعیت نابودی  7«.دست و پای ضعفا را ببندند تا توسط اقويا خرد شوند

لحاظ تاريخي ايستای آنان، در مقايسه با  ناتواني آنها برای پیشرفت؛ يعني وضعیت از
 نهفته است.  9يا سِلت 8ساکسون« خوب»نژادهای

خواهم بر آنها تأکید کنم، نکاتي که در فهم در متن ناکس سه نکته مهم وجود دارد که مي 

کنند. نخست آنکه از نظر ناکس، جنگ مضمون اين ذهنیّت نژادی جهاني به ما کمک مي

کننده چیستي جهان است. اين جنگ يک وضعیت گیر و ويژگي تعیینهنژادی يک پديده هم

طبیعي است. اين امر بدين معناست که کشمکش نژادی، صرفاً بین اروپايیان و غیراروپايیان 

کننده دولتي منعکسگويد خود منازعات اروپايي بیننیست. ناکس با وضوح و اطمینان کافي مي

حتي پس از نابودی ساير نژادها جريان خواهند داشت.  های بنیادين نژادی هستند کهتنش

ديگر، تأکید ناکس بر جنگ نژادی، که شايد متأثر از فلسفه تاريخ خود هگل است، عبارتبه

                                                           
1.The Dark Races of Men.  
2. Ibid. 145, p147. 
3. Ibid. p147. 
4. laps.  
5. Ibid. p148. 

 (p153) .«شودنابودی نژاد ـ نابودی قطعي ـ حتي انکار هم نمي» :نويسدگونه که ناکس مينهما

6. Ibid. pp148–9. 
7. Ibid. p 198. 
8. Saxon.  
9. Celtic.  

نکته دوم 
اینکه هرچند 
 ناکس مصرّانه

گوید می
نژادهای 

تر ضعیف
ناچار نابود به

شوند، اما می
وی بر نقش 
محیط در بروز 
احتمالی این 
روند تمرکز 

کندمی
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نکته دوم اينکه  1دهد خود جامعه.ها را نشان ميناپايداری نهادهای سیاسي، از جمله دولت

شوند، اما وی بر نقش محیط ناچار نابود ميتر بهگويد نژادهای ضعیفمي هرچند ناکس مصرّانه

در مناطق استوايي، »نويسد: گونه که ناکس ميکند. هماندر بروز احتمالي اين روند تمرکز مي

های سفیدپوست تالش وجود آورده و نیز افرادی که انسانآب و هوا افرادی را که طبیعت به

« ثابت»های توانند ويژگيوهوا نميگرچه محیط يا آب 2«.دهد، نجات ميکنند از بین ببرندمي

نژادی نژادهای اصطالحاً پست را تغییر دهند و در نتیجه عاملي در ايجاد تفاوت نژادی نیستند، 

وهوا يا محیط در ممانعت از آبادسازی کامل اماکن خاص، مانند مناطق اما از نظر ناکس، آب

تواند زمین را ]احیا و[ تواند کارگری کند، نمييک نژاد اروپايي نمي»استوايي، نقش دارند: 

قضیه هائیتي به انسان سفیدپوست »وانگهي  3«.تواند نسل خود را زياد کندتصاحب کند، نمي

تواند يک کشور استوايي را آباد کند؛ اين منطقه بايد به همان نژادهايي نشان داده است که نمي

 4«.ای سازگار برای کار در آفتاب استوايي به آنها عطا کرده استبنیهواگذار شود که طبیعت 

دهد ناکس معتقد است مي ديگر، پیامدهای ناتواني در آبادکردن مناطق خاص نشانعبارتبه

های شان درباره جمعیتهای مختلف امپراتورمآبانه اروپايي محکوم به شکست و دغدغهطرح

آورند. نکته سوم اينکه تنها امکان خشونت نابودگرانه را فراهم ميبومي رياکارانه است و در واقع 

طرفانه از تاريخ جهان و بايد تأکید کنم هدف از اثر ناکس، يک تحلیل علمي، عیني و بي

 جهاني است. مبنای نظريه )شبه( علمي او در مورد سیاست پیامدهای آن برای سیاست

 های بیولوژيک )جانورشناختي( يک نژاد بود. ويژگي شناسي و نهايتاًشناسي فردی، جمجمهروان
برای حتمیّت طبیعي نابودی « علمي»مشکل اثر ناکس دقیقاً اين است که يک توجیه  

« بارتأثیر مرگ»دهد. صرف نظر از فرضیات مربوط به دست نمينژادی در مقیاس جهاني به
ابودی را به تفصیل بیان نژادهای پست، ناکس نظريه ن« پیشرفت»تعامالت نژادی و عدم 

های خاطر محدوديتتر بیان کردم، شايد عوامل محیطي بهگونه که پیشکند. هماننمي
صورت مواجهه و طرح استعماری، نابودی جهانيِ نژادهای غیراروپايي را ـ احتماالً به

ل نامحدود ـ کُند کنند. با اين حال، طرح نظريه تکامل توسط چارلز داروين و آلفرد راس
افزايد میالدی، عنصری مهم را به نژادپرستي علمي مي19 قرن 50در اواخر دهه 5واالس

ها و نژادهای بدوی نه تنها مقهور قوانین خشن فرهنگ»دهد که و به اروپايیان اطمینان مي

                                                           
 :هگل نک احتمالي اين نکته با هدر مورد رابط. 1

Brantlinger, Dark Vanishings,p40. 
2. Knox, The Races of Men,p210. 
3. Ibid,p78. 
4. Ibid,p178. 
5. Alfred Russell Wallace.  

ناکس معتقد 
است نابودی 

نژادی صرفاً یک 
مرتبط با  مسئله

اِعمال خشونت 
)یعنی در قالب 

 کشی( یانسل
مرتبط با حق 

طبیعی و 
  شدهادراک

.استیالء نیست
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، که «تنازع بقا»مفهوم دارويني  1«.الوقوع خود هستندت، بلکه مستحق نابودی قريبطبیع
شکل گرفت، دنیايي  3ای در باب اصل جمعیترسالهبا عنوان  2با اثر توماس مالتوس

دهد که همواره در اثر نابودی، انقراض و هالکتِ ضروری شکل گرفته مي واره را نشاناندام
رخ ندهد ـ فرض بر اين است که ـ افزايش هندسي جمعیت، زمین  اگر اين نابودی 4است.

کند. بحث داروين درباره فراز و نشیب انتخاب طبیعي تنازع بقا ها تهي ميرا از منابع حیات گونه
رود و اين نکته مهمي است. اين مطلب در اثر بعدی وی تحت مي کاربین نژادهای بشری نیز به

تر بیان شده است که تکامل و انتخاب طبیعي را مستقیم در مورد روشن 5تبار انسانعنوان 
انقراض، عمدتاً ناشي از رقابت بین قبايل و »برد. از نظر داروين، مي کارجوامع انساني به

ساز تعامل امپراتورمآبانه عنوان نتیجه سرنوشتجای تلقي اين مطلب بهاما داروين به«. نژادهاست
تر، کند عامل مهم در نابودی نژادهای پستنژاد نابرابر دارند، فرض مي هايي کهبین گروه

های هر اگر وحشي»نويسد: ميتبار انسان گونه که وی در کتاب کشي بوده است. آنکودک
و  وبیش عقیمطور ناگهاني عادات خود در زندگي را تغییر دهند، آنها کمنژادی وادار شوند به

ديگر، ناکس معتقد است نابودی عبارتبه 6«.شوندت سالمتي ميفرزندان خردسال دچار مشکال
مرتبط با حق  کشي( يانسل مرتبط با اِعمال خشونت )يعني در قالب نژادی صرفاً يک مسئله

استیالء نیست. نابودی نژادی اساساً در جبرگرايي بیولوژيکِ مرتبط با تعامل  شدهطبیعي و ادراک
به »و جايگزيني آن « اسب فسیلي»دلیل داروين بین نابودی نژادی ريشه دارد و به همین 

  7کند.مي  شباهت برقرار« شمار اسب اسپانیاييهای بيوسیله گلّه
کند، البته نه صرفاً از حیث صفات ها را از هم متمايز ميها و متمدنداروين، وحشي

ه با يکديگر تعامل بیولوژيک مرتبط با تکامل، بلکه بر مبنای اينکه نژادهای متمدن چگون
های متمدن، پیشرفت مستمر کمتر به انتخاب در مورد ملت»نويسد: دارند. مثالً داروين مي

هايي به میزاني که قبائل وحشي، قلمرو يکديگر را طبیعي وابسته است؛ زيرا چنین ملت
اد و ها افرهرچند در اين ملت 8«.کنندکنند، چنین نمياشغال کرده و يکديگر را نابود مي

توانند به انحطاط منجر شوند ـ طبق نوشته داروين های پستي وجود دارند که ميگروه

                                                           
1. Brantlinger, Dark Vanishings,p165. 
2. Thomas Malthus.  
3. An Essay on the Principle of Population.  

. Darwin, The Origins of Species, Chapter Three.  

بر تمام قلمروهای  مالتوس که با فشار مضاعف هآموز» :تکامل عبارت است از هنويسد، نظريگونه که داروين ميآن
 «. گیاهي و جانوری تطبیق داده شد

5. The Decent of Man.  
6. Darwin, The Descent of Man,p252. 
7. Ibid,p254. 
8. Ibid, p192. 
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سرعت به نابودی نژاد مراقبتِ دچار انحراف مسیر، به ياعجیب است که مطالبه مراقبت، »
را تحمل « همدردی»توانند غريزه اجتماعي ها ميشود ـ اما اين ملتداخلي منجر مي

توانند های متمدن ميديگر، عامل تمايز متمدن از وحشي، اين است که ملتعبارتبه 1کنند.
های متمدن و وحشي يا بین ضوع در روابط ملتسبب همکاری و اخالق شوند، اما اين مو

های مهم در رو مالحظات اخالقي، عاری از پرسشها اصالً وجود ندارد؛ ازاينخود وحشي
در واقع،  2های متمدن و وحشي در چهارچوب تکامل هستند.مورد موقعیت نسبي گروه

کشي ر قالب نسلگرايي تاريخي دداروين اساساً مداخله 3براساس استدالل توني بارتا،
بر انتخاب طبیعي بیولوژيک خودسرانه در سراسر اطراف و اکناف جهان را با يک تبیین مبتني

  4کند.مي تلفیق
های بیولوژيک با نزاع موسوم به داروينیسم اجتماعي، تلفیق تبیین 5نظريه هربرت اسپنسر

پیشرفت را با مسیر بقای توان نژادی را وارد مرحله مهمي کرد. به اذعان خود داروين، نمي
سخنان  7شناسي جلد اولاصول جامعهاسپنسر در کتاب خود با عنوان  6تکاملي، يکي فرض کرد.
بر اين فرض است که در هر چیزی تکامل عموماً مبتني»نويسد: مي داروين را تکرار کرده و

در  8«.غلط است ترشدن وجود دارد و اين برداشت از تکامليک گرايش ذاتي برای بهتر و عالي
شود تا با مي يک ارگانیسم اجتماعي همانند يک ارگانیسم فردی دستخوش دگرگوني»گويد: مي ادامه

دهد. تغییر شرايط مي شرايط محیطي به تعادل برسد و بعد از آن بدون تغییر ساختار به حیات خود ادامه
دلیل افزايش جمعیت، يا فرار از دست نژادهای شناختي، گیاهي و جانوری، مهاجرت بهآب و هوايي، زمین

شوند ساختار اجتماعي تغییر کند، اما اين تغییر الزاماً به معني پیشرفت نیست و اغلب مي غاصب باعث
پست است. اگر زيستگاه، مستلزم سبک  نه به سمت يک ساختار متعالي و نه به سمت يک ساختار

 زندگي پست باشد، نتیجه آن نابودی است. فقط گاهي اوقات اين ترکیب جديد عوامل به تغییری
های کند که گونهمي انجامد که نوعي پیشرفت در تکامل اجتماعي است و يک گونه اجتماعي ايجادمي

های فراارگانیک، پیشرفت و برخي ديگر موعهکند. برخي از اين مجمي کنپست را پراکنده و ريشه

                                                           
1. Ibid, p181. 
2. Brantlinger, Dark Vanishings, p168. 
3.Tony Barta  
4. Tony Barta, “Mr. Darwin’s Shooters. 
5.Herbert Spencer  

وزد )يعني يک طرح مشخص( هیچ طرح ديگری در تنوع ظاهراً به جز مسیری که باد مي»به گفته داروين . 6
 به نقل از:« موجودات ارگانیک و در انتخاب طبیعي وجود ندارد

Brantlinger, Dark Vanishings,p168.  
7. Principles of Sociology Volume One  
8. Spencer, Principles of Sociology,p93. 

این نگرانی به 
سازی مفهوم

مجدد از جهان 
متشکل از 

نژادهای رقیب و 
الخصوص به علی

نگرانی از 
های ذاتی خصلت

که ممکن بود 
نژادهای غربی را 

تضعیف کند 
 منجر شد.
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های يافته را وادار به سکونت در زيستگاهتر، جوامع کمتر تکامليافتهکنند. جوامع تکاملمي پسرفت
 1.«کنندمي کنند و بدين ترتیب کاهش تعداد يا نابودی ساختار يا هر دو را به آنان تحمیلمي نامناسب

رسد، امری احتمالي مي که پیشرفت بیش از آنچه به نظرظاهراً منظور اسپنسر از اين
های مهم پیشرفت اجتماعي، نزاع نژادی حتمي در مقیاس است، اين است که يکي از مؤلفه

جهاني است. ريشه اين نزاع نژادی، سازگاری ارگانیسم اجتماعي و بیولوژيک با قوانین 
مراتب و تمايز پنسر درباره سلسلهطبیعت حاکم بر ارگانیسم است. با اين حال، نظريات اس

نژادی حاکي از اطمینان وی از سرنوشت حتمي نژادهای پست در گذر زمان است. وی 
نابودی قبايل نسبتاً ضعیف يا نیازمند به قدرت تحمل، جرئت، يا قدرت »معتقد است: 

ها را حفظ و گاهي همکاری به احتمال قوی، همواره میزان قدرت ادامه زندگي انسان
 2«.فزايش داده استا

کند نزاع و جنگ، عامل تاريخي مي تأکید شناسياصول جامعهاسپنسر در سرتاسر کتاب 
اين تأکید داروينیستي بر رقابت،  3ايجاد تحول اجتماعي است. اما به اعتقاد آندره پیچوت،

تبیین علمي وراثت است... و »دلیل فقدان نزاع و جنگ به منظور تبیین تحول اجتماعي به
اين اعتقاد اجتماعي دارويني به نابودی  4«.اين تأکید حتي يک نظريه در باب تنوع نیست

. قبالً هم آثار قرن نوزدهم دچار تغییر اساسي شد 90حتمي نژادهای پست، در اوايل دهه 
زير سؤال « معیار تمدن»عنوان را به« نژادهای به اصطالح برتر»مهمي، برتری حتمي 

تدريج برده بودند، اما در دهه آخر قرن نوزدهم نگراني شديد درباره دوام برتری اروپا/غرب به
یش از طورکه در اثر مان آمده است، اين نگراني به دنیايي ارائه شد که بنمود يافت. همان

شد و غرب، ديگر از برتری خود در اين نزاع مي جسم نزاع نژادی و تمدني تلقيپیش ت
سازی مجدد از جهان متشکل از نژادهای رقیب و مطمئن نبود. اين نگراني به مفهوم

های ذاتي که ممکن بود نژادهای غربي را تضعیف کند الخصوص به نگراني از خصلتعلي
 حیات ملي و خصلت:عنوان با  5طور خاص اثر چارلز اچ. پیرسون. در بخش بعد، بهمنجر شد
منتشر شد و تأثیر شگرفي  1893را بررسي خواهم کرد. اين کتاب ابتدا در سال  6بینييک پیش

در آن زمان داشت. اثر پیرسون حاکي از ارائه نوعي استدالل درباره افول نسبي غرب و ظهور 
و اهمیت  7بود. در بخش آخر، به اثر لوتروپ استودارد شماريک دنیای متشکل از نژادهای بي

                                                           
9. Ibid,p95. 

 به نقل از:. 2
Hawkins, Social Darwinism in European and American Thought,p86. 
2. Andre Pichot  
3. Pichot, The Pure Society,p29. 
4. Charles H. Pearson  
5. National Life and Character: A Forecast  
6. Lothrop Stoddard  
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خواهم در بخش مي محوری منتسب به جنگ جهاني نژادی خواهم پرداخت. بر همین اساس،
گیری، بستر و داليل بروز يک تغییر بنیادی در نگرش مربوط به ذهینت نژادی سیاست نتیجه

  جهاني در اواخر قرن نوزدهم را تشريح کنم.

 افول غرب«: وضعيت سکون»نزاع جهانی نژادی و 

حتمیت نابودی نژادی، « علمي»يا کمي بعد از آن تأيید اگرچه تا دهه آخر قرن نوزدهم 

 شد، اما نظريات بعد از اين دهه رامي عنوان پیامد طبیعي نابرابری نژادی، مسلّم فرضبه

سازی مجدد نزاع و جنگ نژادی تلقي کرد. به تعبیری، نابودی نژادی، ديگر توان سیاسيمي

شود. بلکه، نگراني نیت نژادی جهاني تلقي نميتضمین بنیادی برتری نژاد سفید در ايجاد ذه

از جنگ نژادی نامحدود که به غرب رسیده است بیش از پیش در گفتمان اروپا و آمريکا 

 نامیده« آثار مربوط به تهاجم»، آثار تخیلي جديد که عموماً 1890رايج است. در اواخر دهه 

دند که از نظر نويسندگان اين آثار دامي را نشان« خطر زرد»شدند، ظهور آسیا در قالب مي

باورنداشتن سرنوشت حتمي نژادهای متفاوت،  1قطعاً برتری غرب را به چالش خواهد کشاند.

و تشکیل نهادهای  -به انواع تعهدات سیاسي به محافظت در مقابل نفود نژادی در داخل

های مختلف مهدولتي به بهانه تقويت نژاد در مقابل نژادهای ديگر از طريق انجام برنا

های امپراتورمآبانه در اواخر قرن نوزدهم، عالوه، تشديد رقابتبهسازی نژادی منجر شد. به

نگراني نزاع نژادی جهاني را افزايش داد. در واقع، ويژگي مهم آثار مربوط به تهاجم اين 

ر برابر نیروهای ها اروپا را ددانستند و اين نزاعمي بود که امکان نزاع در داخل اروپا را مسلّم

کرد. با اين حال، برخالف وجود آثار فراوان درباره فرايندهای مي پذيربیروني آسیب

تر از نحوه تعیین سازی که مناطق بومي در غرب را پاکسازی کرده بود، درک جامعنژادی

شرايط فرايندهای داخلي توسط نزاع حتمي نژادی در مقیاس جهاني )مان( به چشم 

سازی خواهم بر اين نکته تأکید کنم که چگونه ايده سیاسيمي ر اين بخشخورد. دنمي

بار( برتری نژاد سفید عنوان افول و پايان احتمالي )و خشونتمجدد جنگ نژادی، سرانجام به

  سازی خواهد شد.مفهوم

با عنوان  بینيحیات ملي و خصلت: يک پیشچارلز، اچ، پیرسون در فصل اول کتاب 

، مطلب خود را با اين فرضیه درباره پیروزی «ی تغییرناپذير نژادهای برترهامحدوديت»

                                                           
شیل،  1898) خطر زردهايي مانند . کتاب1 به قلم جي.   خطر زرد(، 1897به قلم کي. مکي ) موج زرد( به قلم ام. پي. 

( به قلم جک لندن نماد اين آثار درباره نگراني از تهديدهای جديد             1910« )نظیرتهاجم بي »( و 1911جي. روپرت )
  کشي را  عامل پیشگیری  العاده روشنگر است از اين حیث که نسل   اثر جک لندن فوقبرای برتری نژاد سفید هستند.   

 داند.ظهور چین مي

ی نژادی، نابود
دیگر تضمین 

بنیادی برتری 
نژاد سفید در 
ایجاد ذهنیت 
نژادی جهانی 

شود. تلقی نمی
بلکه، نگرانی از 

جنگ نژادی 
نامحدود که به 

غرب رسیده 
است بیش از 

پیش در گفتمان 
اروپا و آمریکا 

رایج است. 
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کند که اين فرضیه مي کند. وی چنین استداللمي حتمي نژادهای غربي بر ساير نژادها آغاز

ساز ديگر قابل دفاع نیست. يقیناً مواردی وجود داشته است که در آنها برخوردهای سرنوشت

غیر اروپايیان به نابودی غیراروپايیان منجر شده است، اما اين  و مهلک بین اروپايیان و

ها، يا هندوها دچار همین سرنوشت خواهند شد، ها، ژاپنيفرضیه که نژادهايي مانند چیني

جای کاهش جمعیت تقريباً دو تاکنون نژادهای پست به 1863از سال »ديگر معتبر نیست. 

پیرسون معتقد  1«.جمعیت جهان را تشکیل داده است هفتم اند، اما اروپا فقط يکبرابر شده

ای استعمارشده، حتي در آفريقا که آخرين است: گسترش جمعیت اروپا در مناطق حاشیه

تواند جايگزين جمعیت بومي شود. براساس استدالل منطقه مستعمراتي است، قطعاً نمي

ی استعمار اروپايي نظران گذشته )نظیر ناکس(، مناطق استوايي قطعاً برااکثر صاحب

شدني نیست. بنابراين جمعیت استعمارنشین اروپايي، وابستگي شديدی به نیروی کار رام

در نتیجه، توسعه امپراتورمآبانه  بومي دارد و قطعاً نابود يا در جمعیت بومي جذب خواهد شد.

ستند، ترين نژادهای جهان که اکنون کمابیش آريايي همتمدن»به پايان خود رسیده است و 

های وسیعي را غصب متمدن، سرزمیناحتماالً قادر نخواهند بود از مردم وحشي يا نیمه

امپراتورمآبانه، عواملي مانند آموزش، بهداشت « سازتمدن»های در بحبوحه وعده 2«.کنند

عمومي و تمايل به داشتن جمعیت مولد بومي برای افزايش واقعي بقای ساير نژادها و ايجاد 

در  رو کرده است.شرايط برای جهان دارای اين نژادها، سلطه اروپا را با چالش بنیادی روبه

زماني فرا خواهید رسید و شايد اين زمان بسیار »ز پیرسون آمده است: نقل قولي معروف ا

نزديک باشد که ناظران اروپايي شاهد احاطه دائمي نژاد سیاه و زرد بر جهان خواهند بود و 

اين نژادها ديگر آنچنان ضعیف نخواهند بود تا مورد حمله و تجاوز يا تحت قیمومیت قرار 

کردن تجارت مناطق خود و محدودکردن صنعت حصاریگیرند، بلکه در حکومتداری، ان

اروپا، مستقل و عمالً توانمند خواهد بود. زماني فرا خواهد رسید که مردم چین و هندوستان، 

های آمريکای مرکزی و جنوبي که در آن زمان، عمدتاً سرخپوست خواهند بود و شايد دولت

اکنون تحت سلطه حاکمان خارجي  که 3های آفريقايي کنگو و حاشیه رودخانه زامبسيملت

المللي دعوت شوند و های بیندسته به سواحل اروپا وارد شوند، به همايشهستند، دسته

های جنگ در دنیای متمدن مورد استقبال قرار گیرند. سپس عنوان متحدين يکي از طرفبه

به تعداد زياد  شهروندان اين کشورها با نژادهای سفید، روابط اجتماعي برقرار خواهند کرد،

                                                           
1. Pearson, National Life of Character,p 40. 
2. Ibid,p 47. 
3. Zambesi  
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های پاريس ديده خواهند شد و ازدواج آنان با دواني انگلستان يا سالنهای اسبدر پیست

مهری و خشونت قرار کم متوجه خواهیم شد که مورد بينژاد سفید پذيرفته خواهد شد. کم

و  کرديممي ايم که آنها را برده تلقيايم و شايد توسط مردمي به حاشیه رانده شدهگرفته

  1.«کرديم موظف هستند همیشه نیازهای ما را رفع کنندمي تصور

تصور  خود وی ابداً -خواهد دنیايي را تصور کنندمي اساساً، پیرسون از خوانندگان خود
که در آن نه تنها جبرگرايي بیولوژيک  -کند که بتواند در چنین دنیايي زندگي کندنمي

ناپذير سرنوشت نژادی نادرست است، بلکه نژادهای غیراروپايي سرانجام به همتايان اجتناب
 برابر نژادهای اروپايي تبديل خواهند شد.

بخش عنوان يک نمونه از آرمان نجاتوجه چنین دنیايي را بههیچپیرسون به يقیناً،
کند. ديدگاه وی يک تشخیص و بازنمايي غیرآرماني و حاکي از ظهور يک توصیه نمي

مدينه فاسده است که در آن اروپايیان، سرانجام خود را بیش از پیش در حال رقابت با 
ني نژادی همچنان ادامه خواهد يافت، اما همراه خواهند ديد. جنگ جها نژادهای احیاشده

با اين ايده شوم و تهديدآمیز خواهد بود که نژادهای دشمن، عمالً قادر به ادامه بقا و مبارزه 
 طور فزاينده رو به افول و انحطاط است. پیرسونعلیه غرب خواهند بود؛ غربي که به

کصد سال بعد، اين نژادهای دشمن اند و يهای مهم غربي دچار سکون شدهگويد: ملتمي
دهند، به دو سوم افزايش خواهند يافت، مي دوم جمعیت جهان را تشکیلکه اکنون يک 

های همچنان بکر خود را توسعه خواهند داد و علم را از اروپا اقتباس خواهند کرد، سرزمین
نژادهای اروپايي در نتیجه،  2فشار رقابت آنان بر نژاد سفید غیرقابل مقاومت خواهد بود.

انگیز عالوه، قدرت شگفتبیش از پیش در مناطق جغرافیايي معتدل محصور خواهند شد. به
تر مردم در دنیايي مملو از اختالط نژادی و علم و فناوری در تسهیل مهاجرت گسترده

 طور فزاينده در جوامع غربي رخنهشده ايجاد خواهد شد و اين اختالط نژادی بهجهاني
نمود. در واقع، افسوس پیرسون بیانگر نگراني فزاينده از پايان جهان پس از خاتمه خواهد 

نیز به اهمیت تفکیک مرزهای جغرافیايي اواخر  3توسعه امپراتورمآبانه است. هالفورد مکیندر
قرن نوزدهم اذعان دارد. وی اهمیت اين تفکیک را از منظر بازگشت به دوره قبل از 

کند که در آن، قدرت زمیني بر قدرت دريايي برتری داشت و مي کريستف کلمب مطرح
اگر »کرد. از نظر مکیدنر، مي به اروپا، تهديد جديدی ايجاد« کشورهای آسیايي»تهاجم 

 و سرزمین آن را اشغال ها امپراتوری روس را سرنگونها با سازماندهي ژاپنيمثالً چیني

                                                           
4. Ibid, pp89-90. 
1. Ibid, pp137-138. 
2. Halford Mackinder  

شکست 
امپراتوری روس 

به دست ژاپن در 
 1905 سال

نگرانی فزاینده 
دنیای امپراتوری 
غرب را، که در 
حال خالصی از 
آن بود، تشدید 

.کرد
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نگراني از اين به اصطالح  1«.نمودندمي ان ايجادکردند، آنگاه خطر زرد را برای آزادی جهمي
، عموماً بیانگر ذهنیت نژادی جهاني بود که در «شرق»ناشي از ظهور مجدد « خطر زرد»

درون مرزهای مشخص سیاسي نفوذ کرده بود و ساختار متفاوتي به امنیت و خشونت جهاني 
ی روس به دست ژاپن در نژادی داده بود. شکست امپراتورمحاط بر سیاست داخلي و بین

نگراني فزاينده دنیای امپراتوری غرب را، که در حال خالصي از آن بود، تشديد  1905سال 
ديگر، جنگ جهاني نژادی، ديگر پیامد طبیعي توسعه نژادی نبود، بلکه عبارتبه 2کرد.

يک « در داخل»های نژادی محصول يک دنیای خود محدودکننده بود که در آن تفاوت
 3شد.مي جديد در اين جنگ فراگیرتر تلقي جبهه

در واقع، برداشت پیرسون از دنیای تحت سلطه غرب، همان بازتاب نابودی شور و حیات 

در جوامع بومي غربي در اواخر قرن نوزدهم بود. ادعای « خصلت»زندگي و قدرت پايداری يا 

ودور روزولت و دولت بر افزايش جمعیت چین به چهارصد میلیون نفر، نگراني تئوی مبني

واشنگتن از کاهش احتمالي موالید در آمريکا و قدرت پايداری نژاد سفید را تشديد کرد. روزولت 

بدون داشتن رقابت بین نژادها به جنگ زاد و ولد تقلیل يافته است... هیچ نژادی »عقیده داشت: 

 4«.رزمین وسیع نداردموالید و مبارزان کافي، شانسي برای کسب موقعیت بهتر يا تصرف يک س

شده درباره نوع موالید ، حاکي از يک ايده نژادی«موالید کافي»از اين گذشته، اين نگراني درباره 

جلوگیری از »وضعیتي را برمال کرد که در آن  1890مورد نظر روزولت بود. سرشماری سال 

طور به« برتر های برتر نژادهای برتر و استیالی نژادهای پست بر نژادهاینابودی خصلت

در بحبوحه افزايش ناگهاني مهاجرت  5ای مشکل بود و اين مسئله روزولت را نگران کرد.فزاينده

« خودکشي نژادی»ها درباره از اروپای شرقي و جنوبي و خانوادهای فقیر سفیدپوست، نگراني

 6. داد« علمي»وارد مباحث سیاسي شد و به توسعه بهسازی نژادی، اعتبار  1980در دهه 

                                                           
 :به نقل از .1

.Hobson, The Eurocentric Conception of World Politics,p128 
1. Mishra, From the Ruins of Empire. 

  :طور خاصنک به. 3
Kaplan, The Anarchy of Empire in the Making of U.S. Culture,p125. 

 به نقل از: . 4
Lake and Reynolds, Drawing the Global Colour Line,p 99. 

 به نقل از: . 5
Painter, The History of White People,p250. 
5. Ibid.,pp 250-251. 

نژاد »وز هم برخي معتقد بودند: تبار بود؛ زيرا هنهای آفريقاييگفته پالمر، اين مباحث عمدتاً حول محور آمريکاييبه 
 یدی در متن اصلي است. عالئم تأک«. رفت؛ چون مستعد زندگي در بیرون از فضای بردگي نیست سیاه از بین خواهد
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بدگماني به خودکشي نژادی و امکان نزاع نژادی که وارد گفتمان سیاسي داخلي شده بود 
نابودی نژاد با عنوان  1در دو اثر معروف در اوايل قرن بیستم نمود يافت. اثر مديسون گرانت

( بحثي جدلي علیه پیامدهای تلفیق نژادهای مختلف در داخل کشور را مطرح 1916) 2عالي
چه قبول کنیم چه »گويد: مي کرد. از نظر گرانت، تلفیق نژادی، بستر مصیبت است. وی

نکنیم، تلفیق نژادها در درازمدت به تولید نژادی خواهد انجامید که به گونه پست، بدوی و 
های جسماني و خصوصیات جمجمه، گرانت بر همان ويژگي 3«.معمولي بدل خواهد شد

کنند. از نظر وی، نژاد به اصطالح نورديک )مردم مي تمرکز دارد که تفاوت نژادی را مشخص
 است.  -ويژه مهاجران شرق و جنوب اروپابه -«نژاد پست»شمال اروپا( دائم مورد حمله 

دها قطعاً به نابودی و انحطاط آمريکا از نظر گرانت، تلفیق نژادی يا سیاست اختالط نژا
يک سیستم سختگیرانه و جدی »کند: مي به همین دلیل وی توصیه 4منجر خواهد شد.

ديگر، حذف عبارتبه -گزينش از طريق حذف افراد ضعیف، فاقد صالحیت، و بیمارگونه
هد کرد کل اين مشکل را در يکصد سال آينده حل خوا -مصرف اجتماعفايده و بيافراد بي

ها و دارالمجانین ما ها، بیمارستانو به ما امکان خواهد داد از شرّ افراد نامطلوب که زندان
تواند اين نوع افراد را در طول زندگي پرورش دهد، مي اند، خالص شويم. جامعهرا پر کرده

ين افراد سازی، تبار اتحت تعلیم قرار دهد و از او حمايت کند، اما دولت بايد از طريق عقیم
گرايي فزاينده خواهند بود. های آينده، معلول احساساتصورت، نسلرا نابود کند. در غیر اين

توان مي ناپذير برای اين مشکل است واين اقدام يک راه حل عملي، سخاوتمندانه و اجتناب
ار را با کار برد. البته همیشه بايد اين کآن را در مورد تعداد فزاينده مطرودين اجتماعي به

البنیه يا تدريج نژادهايي که احتماالً ضعیفجنايتکاران، بیماران و مجنونین آغاز کنیم و به
   5.ارزش را نیز عقیم کنیمهوش هستند، نژادهای ناقص و شايد در نهايت نژادهای بيکم

های نژادی فقط جنگ با نژادها در مناطق دوردست جهان جنگ 6به اذعان میشل فوکو،
های داخلي و بومي برای سازماندهي جامعه براساس اين های نژادی عمدتاً روشنیست؛ جنگ

سازی اشرافي خاص و تبديل آن به اما فوکو در عین پیگیری يک نژادی 7خطر اجتماعي است،
ني ذهنیت نژادی جهاني با سیاست داخلي و سیاست حذف نژاد پست توسط دولت، میزان همپوشا

عنوان يک گفتمان سیاسي که عمیقاً در جای تلقي جنگ نژادی بهگیرد. بهمي المللي را ناديدهبین
های دولت خطر اجتماعي را بر حسب ويژگي -دولت نفوذ کرده و اين ملت -های ملتروزنه

                                                           
6. Madison Grant  
7. The passing of the Great Race.  
1. Grant, The Passing of the Great Race,p18. 
2. Ibid,pp 228. 
3. Ibid,pp46-7 
4. Michel Foucault  
5. Foucault, “Society Must be Defended. 
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ای جنگ نژادی در اين ذهنیت نژادی کند، همیشه تفاوت نژادی در معنمي بیولوژيکي تفسیر
سازی خصوصیات بیولوژيکي است، تا دهد سیاسيمي جهاني وجود دارد. در مقابل، آنچه رخ

که اين خصوصیات )يعني خصوصیات جسماني نژادهای مختلف( عامل حتمیت تکاملي جايي
کشي ابودی از طريق نسلديگر، نعبارتبه 1گونه بودند.که قبل از داروين اينانقراض نیستند، چنان

 شود. مي ناپذير و الزم برای محافظت از نسل خود در اين نزاع جهاني تلقييک راه اجتناب
داخلي را « خودکشي نژادی»لوتروپ استودارد، دانشجوی مديسون گرانت، عمالً نگراني از 

ارد، خطر نزاع کند. به نظر استودمي ثباتي غرب در قرن بیستم تلفیقبا آگاهي جهاني از بي
های سفیدپوستان را تصرف پوستان، سرزمینارتش رنگین»رود مي نژادی اين نیست که احتمال

شکوفايي آور خود با عنوان ، هرچند اين احتمال همچنان وجود دارد؛ بلکه وی در اثر شرم«کنند
های از پیروزینگراني خود را  2پوستان علیه برتری دنیای سفیدپوستانفزاينده و نوظهور رنگین

الً کند که کل جمعیت را فرا خواهد گرفت و کشورهای فعمي پايدارتر نظیر مهاجرت بیان
پوستان تبديل خواهد کرد؛ کشورهايي که قبالً دنیای سفیدپوست را به سرزمین رنگین

 3سفیدپوست، آنها را تصرف کرده بود و ديگر استرداد آنها به صاحبان اصلي امکان نداشت.
« دنیای سفیدپوستان»ي استودارد اين است که ادامه اين جنگ مهلک برای طرفین در نگران

پوستان اين دنیا را آنچنان تضعیف خواهد کرد که ناچار خواهد شد تهديدات نژادی دنیای رنگین
همه »کند ايده اتحاد مي را بپذيرد. با اين حال، استودارد از روی ناچاری و اضطرار تالش

برای نابودی کامل برتری نژاد سفید با يک حمله را به ذهن خوانندگان خود « پوستانرنگین
متبادر کند. اين رويا به کابوس جنگ نژادی تبديل خواهد شد و آخرين تالش اروپا برای نجات 

  4خواهد بود. ترين بازیاز آن، کودکانه
 کند. ویمي استودارد در بخش پاياني اثر يادشده خود يک توصیه مهم به خوانندگان

صورت کابوس هولناک جنگ کنار بیايیم، در غیر اين« آسیا»گويد: بايد به نوعي با مي
ما سفیدپوستان مجبور خواهیم شد »نويسد:مي نژادی قطعاً به واقعیت تبديل خواهد شد. وی

رويای  برنامه پنهان خود برای استیالی دائمي بر آسیا را کنار بگذاريم و در عین حال مردم آسیا،
خود برای مهاجرت به سرزمین سفیدپوستان و نفوذ در آفريقا و آمريکای التین را تحقق خواهند 

درستي درک نکنیم، دنیا دچار يک جنگ نژادی عظیم خواهد شد و بخشید. اگر اين مطلب را به
  5«.يک جنگ نژادی واقعي به معني جنگ تا آخرين نفس خواهد بود

                                                           
 عمالً درباره داروين و پیامدهای داروينیســـم از جامعه بايد دفاع شـــودنکته جالب آنکه فوکو در اثر خود با عنوان . 1

 کند.اجتماعي هیچ بحثي نمي
1. The Rising Tide of Color Against White-World Supermacy  
2. Stoddard, The Rising Tide of Color Against White-World Supremacy, vi. 
3. Ibid.,p 229. 
4. Ibid., p308. 
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های سلطه جود دارد. نکته اول: اذعان استودارد به محدوديتدر اين متن سه نکته مهم و
کند سلطه جهاني غرب با پايان امپريالیسم مي بر جهان است. وی تلويحاً بیان« نژاد سفید»

عمالً به آخر رسیده است. اما برخالف  1905های پس از سال غربي و ظهور ژاپن در سال
ثباتي و کند، بلکه بر بيزن نامناسب تلقي نميپیرسون ظهور دنیای پسااستعماری را يک توا

کند، اما وی ضمن اشاره به امکان مي ضعف اين دنیا در مقابله با نزاع جهاني نژادی تأکید
منظور ايجاد نظم جهاني دستیابي به تفاهم با مردم آسیا، ظاهراً امکان برقراری روابط سیاسي به

دوم: اذعان به اهمیت آسیای نوظهور در سیاست  اساساً منفک و متمايز را قبول دارد. نکته
طبیعتاً مسئله ظهور  -سال قبل از استودارد به اين مسئله اذعان کرده بود 25مان نیز  -جهاني

ای و مسائل مربوط به برابری نژادی را که نماينده ژاپن در عنوان يک قدرت منطقهژاپن به
آمريکا و استرالیا مخالفان اصلي  کند.مي درکنفرانس صلح پاريس مطرح کرده بود، به ذهن متبا

اما،  1شد.مي يک متمم برای منع تبعیض نژادی بودند؛ زيرا اين متمم موجب افرايش مهاجرت
های نژادی موجود در ساختار سیاسي اين مسئله میزان تأثیرپذيری سیاست جهاني از نگراني

يک ». نکته سوم: اگر نزاع يا جنگ نژادی دادمي غرب و پايان برتری جهاني نژاد سفید را نشان
ها شديداً متمايز خواهد بود باشد، آنگاه اين جنگ با خشونت بین دولت« جنگ تا آخرين نفس

 های متعارف است. استودارد تلويحاً بیانها، مخصوص جنگو اين تمايزنداشتن محدوديت
دلیل نداشتن کنند و بهفکیک نميهای نژادی، نظامیان و غیرنظامیان را از هم تکند که جنگمي

شوند. استودارد همانند مي کشي منجريک ساختار حقوقي يا سیاسي، اغلب به خشونت نسل
های برتری نژاد سفید و برابری اولین شوک واقعي بین آرمان»عنوان ناکس به انقالب هائیتي به

وی در اثر اولیه خود با  2ند.کمي اشاره« انگیز عصر ماای برای داستان تأسفنژادی و مقدمه
سرنگوني حکومت فرانسه چیزی جز يک »نويسد: مي 3انقالب فرانسه در سان دومینگوعنوان 

بود که  5در واقع، اين جنرال فرانسوی به نام لوکلر 4«.مقدمه برای نابودی کامل نژاد سفید نبود
 6است.« جنگ برای انقراض نسل»اذعان کرد يک جنگ نژادی به معني 

 گيرینتيجه

حوادث انقالب هائیتي مانند يک شبح در اوايل قرن بیستم نمود يافت و اين شبح، نابودی 
بیني کرد. در واقع، فرضیات جهاني هويت را، که در جنگ جهاني دوم به وقوع پیوست، پیش

                                                           
1. Burkman, Japan and the League of Nations,pp 84–6.  
2. Stoddard, The Rising Tide of Color Against White-World Supremacy, pp227. 
3.The French Revolution in San Domingo  
4. Stoddard, The French Revolution in San Domingo,pp 348. 
5  . Leclerc  
6. Ibid,p 346. 
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بر های نژادی به همراه نگراني از طول عمر نظام جهاني مبتنيشده درباره ناسازگاریتوجیه
العاده برای محافظت رتری نژاد سفید، کابوس سرنوشت حتمي يا لزوم استفاده از ابزار خارقب

های سیاسي، قرن نوزدهم با بروز طوفان بحران 20کند. در دهه مي از نژاد را به ذهن متبادر
بودن اين اقتصادی و اجتماعي که ساختار سیاسي قاره اروپا را از هم پاشیده بود، عقالني

گرايي جناح راست و نازيسم قطعاً به طرز هولناکي دروني های هولناک با ظهور افراطمرثیه
پردازان نژادی اواسط قرن که نظريه« پست»شد. اعتقاد به نابود حتمي رقبای نژادی 

دانستند، از بین رفت و يک نگراني دائمي از پايان برتری نژاد سفید مي نوزدهم، آن را مسلّم
جای آن را گرفت و اين نگراني تا به امروز ادامه دارد. مان از ضرورت انجام اقدامات 

برتری آمريکا/ نژاد سفید حمايت  بار نابودکننده برای مقابله با تهديدات پیش رویخشونت
کند، اما برداشت وی از قرن بیستم با اين نگراني پنهان از دنیايي که خود را در سطح نمي

داخلي و جهاني اساساً متحول خواهد کرد، مطابقت دارد. به اعتقاد من، اين نگراني از اين 
مراتبي شکل سلسلهگیرد که جهان براساس تقسیمات ناسازگار نژادی و مي ايده نشئت

 گرفته است. 
بريم که در آن، اين پیشینه فکری اضطراب نژادی در غرب با مي ای به سرما در برهه

 روحیه انتقام بازگشته است. چه در قضیه واکنش اروپا به بحران پناهندگان و چه در قضیه
تن ديوار مهاجرت مردم آمريکای التین به اياالت متحده. درخواست بستن مرزها يا ساخ

بر نگراني شديد از طول حائل پديده جديدی نیست. اين واکنش بیانگر تاريخ فکری مبتني
 عمر برتری نژاد سفید )يا غرب( در مواجهه با يک دنیای واقعاً پسااستعماری است.

چهارصد سال »در مورد بريتانیا اذعان کرد:  1982گونه که سلمان رشدی در سال همان
و چهار قرن شنیدن اين مطلب که نژاد سفید برتر از نژاد سیاه و کشورگشايي و غارت 

آور به کل فرهنگ، آور خود را گذاشته است. اين تأثیر شرمخارجیان است قطعاً تأثیر شرم
 بردن آن انجام نشده است. زبان و زندگي روزمره نفوذ کرده است و کار زيادی برای ازبین

  نکته پايانی

   اکي از تضاد منافع باشد، مطرح نکردند.نويسندگان مطلبي که ح
 

چهارصد 
سال کشورگشایی 
و غارت و چهار 
قرن شنیدن این 
مطلب که نژاد 
سفید برتر از نژاد 
سیاه و خارجیان 

قطعاً تأثیر است 
آور خود را شرم

.گذاشته است
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وزارت دفاع واقعی در ایام 

 1شیوع کرونا
 

 2ديويد سوانسون

 3مريم نجيمی
 چکيده

داری در خوبی توانسته جفايی که نظام سرمايهنويسنده در اين يادداشت به
صوير بکشد؛ حق بشريت مرتکب شده و زندگی او را ويران کرده است به ت

جفايی که انسان را از انسانيت خود، دور ساخته و انديشه ظلم و جنگ و 
طلبی را جايگزين آن کرده است. جفايی که انسان را به قهقرا برده قدرت

گيرد؛ آنکه خود متوجه عاقبتی باشد که خيلی زود گريبانش را میاست بی
 عاقبت نابودی.

 نيت، کروناويروس. داری، انساکليدواژگان: جنگ، سرمايه

نقدر احمق بودم آبه طرز فجیعي کشته شدند، من  2001سپتامبر  11که صدها هزار نفر در زماني
ون نیروهای گويم( که تصور کنم افکار عمومي به اين نتیجه خواهد رسید چ)کامالًجدی مي

تحريک به اين ن، های خارجي، برای جلوگیری و حتي بیشتر از آنظامي، تسلیحات اتمي و پايگاه
ود نیاز پیدا خواهد اند، دولت اياالت متحده به کاهش هزينه گزاف خجنايت، اقدامي انجام نداده

 دهد.سپتامبر مشخص شد که برعکس اين اتفاق رخ مي 12کرد. 
گری ، دولت آمريکا ساالنه يک تريلیون دالر، خرج نظامي2001همه ما شاهديم که تا سال 

کرده است تا در سال يک تريلیون دالر، صرف خريد تسلیحات عمدتاً کرده و جهان را وادار 
سازی قتل و جنايت از راه دور، ايم. ما شاهد عادیبوده 4«پرماوار»آمريکايي کند. ما شاهد خلق 

                                                           
1. A Department of Actual Defense in a Time of Coronavirus: 
https://www.scoop.co.nz/stories/HL2004/S00030/a-department-of-actual-
defense-in-a-time-of-coronavirus.htm  

2  .David Swanson  ديويد سوانسون نويسنده، فعال اجتماعي و روزنامه نگار و مدير اجرايي سايت جهان پس
 5باشد و در ، ميجنگ يک دروغ است است. وی همچنین نويسنده کتاب worldBeyondWar.orgاز جنگ 

 افت جايزه صلح نوبل بوده است.نامزد دري 2019تا  2015سال متوالي از 
 (najmoddine@gmail.com) .شناسيارشد زبان يکارشناسآموخته دانش.  3
4 .Permawarsدالری را  که صنعت مولتي میلیون  است  کاری از گروه موسیقي متال   آمريکاييای ترانهپرماوار  ؛

 کشد. )مترجم(که محصول جنگ است، به نقد مي

https://www.scoop.co.nz/stories/HL2004/S00030/a-department-of-actual-defense-in-a-time-of-coronavirus.htm
https://www.scoop.co.nz/stories/HL2004/S00030/a-department-of-actual-defense-in-a-time-of-coronavirus.htm
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ايم. همه اين رخدادها تروريسم بیشتری را به نام کمه در جنگ پهپادها بودهتنها با فشردن يک د
 وجود آورده و به قیمت دفاع واقعي از آن تمام شده است. مبارزه با آن به

تواند مانع يک سازمان دولتي با هدف دفاع واقعي از مردم در مقابل خطرات ملموس، مي
به تخريب بیشتر محیط زيست و آلودگي آب و هوا  اقداماتي شود که مخرب هستند؛ اقداماتي که

گری همه توانند در جهات مثبت صرف شوند. نظاميگیرد که ميانجامد و از منابعي بهره ميمي
 ها را دارد.اين ويژگي

 کند؟وهفتم هزينه نظامي خود را صرف مبارزه با کرونا ميآيا اياالت متحده يک شصت
د زيادی از مردم را بگیرد، حتي در خود اياالت متحده. نرخ تواند جان تعداکروناويروس مي

 0.6هزار نفر متغیر باشد. باالترين رقم، 200میلیون و 2هزار تا 200ومیر ممکن است بین مرگ
درصد جمعیت اين کشور که در جنگ جهاني دوم 0.3درصد جمعیت آمريکاست که در مقايسه با 

اند، قرار دارد. از بین رفته 2003آغاز جنگ سال درصد جمعیت عراق که از 5کشته شدند، يا 
سپتامبر است. آيا بايد انتظار  11ومیر پس از برابر تعداد مرگ 67هزار کشته  نیز، 200کمترين رقم 

تريلیون دالر در سال برای حفظ سالمتي مردم هزينه کند؟ حتي يک  67داشت که دولت آمريکا 
تواند ر سال در جايي که واقعاً مفید است، ميوهفتم آن هم يا يک تريلیون دالر دشصت
 آفرين باشد.شگفت

هايي است که در هواپیما تیغ جعبه بازکن در اين ذره ويروس میکروسکوپي درست شبیه آدم
گیرد. بلکه برعکس، تخريب محیط های نظامي قرار نميراحتي مورد توجه هزينهدست دارند و به

الب بر جهان به احتمال زياد به جهش و گسترش چنین گری و فرهنگ غزيست از راه نظامي
ای و گوشتخواری هم احتماالً در اين موضوع، نقش ايفا انجامد. دامداری کارخانههايي ميويروس

های زخم هستند که در آزمايشگاهو سیاه 1ها نظیر اليمکنند و دست آخر برخي از بیماریمي
که آشکارا اقدامات تهاجمي يا احتماالً تدافعي روی  هايياند؛ آزمايشگاهنظامي گسترش يافته

 اند.دادهتسلیحات بیولوژيک انجام 
شدت در وزارت دفاع واقعي برخالف وزارت جنگي که به دفاع، تغییر نام داده است، بايد به

محیطي و بروز تبعات جانبي آنها نظیر ای و زيستوجوی يک جفت خطر آخرالزماني هستهجست
کردن مرزها نگاه کنیم باشد. مقصود اين نیست که به اين موضوعات به ديد نظامي کروناويروس

های قطب شمال، نفت بیشتری استخراج کنیم يا مهاجران را تهديد کنیم شدن يخيا با ذوب
تر احداث کنیم. همه تر و کاربردیای کوچکهای هستهتسلیحات بیشتری بفروشیم يا حتي پايگاه

اجتماعي را داريم. مقصود اين است که به همه اين تهديدها توجه کنیم تا  ما اين حس همدردی
 از خودمان در برابر آنها واقعاً دفاع کنیم.   

                                                           
2. Lyme 

نظام 
داری سرمایه

ظاهرا عاقالنه 
اما  ،کندعمل می

در مبارزه با کرونا 
عملکرد خوبی 
 .نداشت
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 اند از:ترين تهديدهای ما عبارتبزرگ 
 شود؛های غذايي ناسالم و سبک زندگي که منجر به ضعف سالمت ميضعف سالمت، رژيم 

 شود؛های خاص و تخريب اکوسیستم که منجر به بروز بیماری ميبیماری 

  فقر و ناامني مالي که منجر به ضعف سالمت و ناتواني در انجام اقدامات الزم در مقابله با
 شود؛بیماری همچون کروناويروس مي

  های رواني و دسترسي راحت به اسلحه و معضالت از زندگي و بیماریخودکشي و ناراضايتي
 همراه آن؛

 های کاری و مشکالت مرتبط با آن.حوادث و حمل و نقل و سیاست 

ومیر افراد مناطقي است که با آن درگیر هستند. تروريسم خارجي ترين عامل مرگجنگ، مهم
ومیر وجه عامل مرگهیچکنند، بهمیل ميدر کشورهايي که جنگ را از راه دور به کشور ديگر تح

 نیست. 
بار حال حاضر دريافت ها در شرايط فاجعهآفريني که ما از دولت آمريکا و ساير دولتپاسخ فاجعه
اندازه کافي خراب شد، بار برای همیشه خیال همه را راحت کند که وقتي اوضاع بهکرديم، بايد يک

 تر خواهند شد.مردم حالشان بهتر خواهد شد و عاقل

 کند، اما در مبارزه با کرونا عملکرد خوبی نداشتظاهر عاقالنه عمل میداری بهنظام سرمايه

داری مرده است، بايد آرامش خود کنند دوران فرمانروايي به سر رسیده و سرمايهنهايي که ادعا ميآ
ها سال گرفتن است. فرهنگي که دهداری همچون امپراطوری، در حال رونقرا حفظ کنند. سرمايه

ـ که با پديدهاز عمر آن گذشته است، زماني بي ندارد شود، عملکرد خومواجه مي 19ای نظیر کوويد 
 تواند صرف يک مدعا، عاقالنه عمل کند. و بنابراين نمي

ناپذير نیست، بلکه يک انتخاب است؛ هرچند انتخابي سخت آمیز، اجتناباما عملکرد فاجعه
شود، اما کنند که تغییرات اقلیمي منجر به بروز جنگ ميبیني ميبرای اعمال تغییرات سريع. پیش

کند، عنوان ابزار استفاده نمياقلیمي در فرهنگي که از جنگ به مسئله اين است که تغییرات
تواند عامل ايجاد جنگ باشد. آنچه آغازکننده جنگ است، تجارت داخلي محرمانه، نمي

هايي است که ساز ظهور سیستمعام گسترده و غافالنه است که زمینهگرايي فراگیر و قتلمصرف
 ز ديگر.اند، نه چیبرای اين منظور طراحي شده

توانستیم جامعه و دولت را برای انجام اقدامات مثبت آماده کنیم. يک وزارتخانه ما در عوض مي
طور هايي از آن بهتواند از بخشدفاع واقعي ، بايد جهاني باشد نه ملي؛ اما يک دولت ملي فقط مي

 شود. چنینهای وسیع نسبت به وضعیت موجود ميضعیف تقلید کند که سبب پیشرفت
ای که هدفش حرکت از سمت تواند برداشت ما از وزارت صلح باشد؛ وزارتخانهای ميوزارتخانه

خشونت به سمت برقراری امنیت و صلح است. در واقع وزارتخانه دفاع واقعي بايد به دفع هرگونه 
 خطر و آسیب جدی اختصاص داشته باشد.

وزارت دفاع 
واقعی باید برای 
مبارزه با کرونا 

برنامه داشته 
باشد نه صرفا در 

 مواجهه با جنگ
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مراقبت پزشکي  مالي داشتند و ازهای روی زمین همین حاال امنیت تصور کنید اگر همه آدم
بود که هست. ممکن است داد. حال همه ما بهتر از ايني کامل برخوردار بودند، چه اتفاقي رخ مي

های نظامي است رتشاتر از ايجاد هزينهمراتب کماين مسئله صرفاً يک رويا و خیال باشد، اما به
 اند. وجود آمدههای اخیر بهکه در سال

، فوری درمان اگر تغییرات اقلیمي همچون شرايط اورژانسي کنوني کروناويروستصور کنید 
شد. ه درمان ميها پیش به اين شیوبايست سالافتاد؟ تغییرات اقلیمي ميشد، چه اتفاقي ميمي

ه درمان آن اقدام بتر خواهند شد و هر چه ديرتر هرچه زودتر اين اقدام صورت گیرد، امور آسان
 کنیم؟تری در پیش خواهد بود. چرا مسیر دشوارتر را انتخاب ميتشود، درمان سخ

 رويی با جنگ وزارت دفاع واقعی بايد برای مبارزه با کرونا برنامه داشته باشد، نه صرفاً در رويا 
شب نزديک شود، با بیش از هر زمان ديگری، به نیمه 1ایتصور کنید اگر ساعت رستاخیز هسته

ها، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اين ها به حفظ جان انسانمندی دولتالقههای عوجود برخي نشانه
کند؛ بنابراين راحت باشید ها نفر را حفظ ميای است که ارزش چنداني ندارد، اما جان میلیونپروژه

کس در کردن ادامه دهید، ولي فرياد نکشید که چه کسي تاوان آن را خواهد داد. هیچو به مسخره
 کشد.های بزرگ در حد و اندازه نیروهای نظامي فرياد نميهای شرکترای وامهیچ صورتي ب

د حمله کند. وزارت دفاع واقعي صرفاً نبايد يک نیروی نظامي باشد که به دشمنان متعد
ابد، سبک زندگي ها موضوعي هستند که بايد به همان اندازه، توسط محیط زيست توسعه يبیماری
کند و نیز بايد رويکردهای جه قرار گیرد که بخش درمان به آن توجه ميهای غذايي مورد توو رژيم

ه حمله به ويروس بها را چه آنها که شبیه پزشکي به آن توجه کند؛ رويکردهايي که همه راه حل
 آزمايند. دشمن باشد يا نه مي

فکرشان از ي که وزارت دفاع واقعي بايد کارمندان مدافع محیط زيست پرورش دهد؛ کارمندان
وی به خودکشي ر گذاشتن در راه حفظ محیط زيست،بروز فاجعه آزاد است؛ کارمنداني که با قدم

ها نفر با ی کشتار میلیونجای اينکه براکنند؛ کارمنداني که بهآورند؛ بلکه به رفع باليا فکر مينمي
ر مسیر نظامي نداريم، غییاسلحه آموزش ببینند، بتوانند کارهای ديگری انجام دهند. ما نیازی به ت

 بلکه بايد اين مسیر را از بین ببريم.
 نیست، بلکه انسانیت بهتر است. گری بهترآنچه بشريت به آن نیاز دارد، نظامي

                                                           
 این. دهدمی نشان است، انسان عملکرد زاده که را جهانی فجایع وقوع احتمال هرساله که است نمادی. 1

 چون اتفاقاتی وقوع احتمال و شودمی نگهداری اتمی دانشمندان بولتن اعضای توسط 1۹۴۷ سال از ساعت
 و علوم در جدید تحوالت و اقلیمی تغییرات ۲۰۰۷ سال از ساعت این. دهدنشان می را ایهسته جنگ

 منعکس شود، ناپذیرجبران هایآسیب بروز سبب تواندمی و داده رخ بشر دست به که را هاییفناوری
 بولتن اعضای. است برخوردار ایویژه اهمیت از آخرالزمان ساعت حرکت مورد در گیریتصمیم .کندمی

 ساعت این مورد در و آیندمی هم گرد نوامبر ماه در باریک و ژوئن ماه در باریک ،ساله هر اتمی دانشمندان
 نوبل جایزه برنده 1۵ شامل دانشمندان از گروهی مشورت و حضور با گیریتصمیم این. گیرندمی تصمیم
 وقوع احتمال که دهدمی نشان باشد، ترنزدیک شبنیمه به هرچه آخرالزمان ساعت .پذیردمی صورت
 )مترجم(. استشده بیشتر جهانی ایفاجعه
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گیری کرونا، آفات همه

 1نئولیبرالیسم را آشکار کرد

 نويسنده: هنری آرماند جيرو2

ابوالفضل ايمانی راغبمترجم:   

 چکيده

بيماری کرونا و شيوع آن در سرتاسر جهان به تحوالت گوناگون در 

های مختلف از جمله اخالق، سياست، اقتصاد، ايدئولوژی، تعليم و حوزه

تربيت و فرهنگ منجر شده است. از اين ميان، موضوع برمالشدن 

ياالت متحده آفات و خطرات نظام نئوليبراليسم به رهبری ترامپ در ا

های غلط ترامپ بسيار دارد. سياست گيری، اهميتدر بحبوحه اين همه

اعتنايی به دموکراسی و و رفتارهای غير انسانی او، عمالً به بی

های انسانی ـ اخالقی، افزايش نابرابری، تضعيف پيمان و ارزش

رحمی و انفعال عامه مردم منجر تعهدات اجتماعی، محروميت، انزوا، بی

ده است که نمونه آن را در نظام فاشيستی شاهد بوديم. در واقع، ش

نظام نئوليبراليسم، نوعی فاشيسم نوين است که به افزايش 

های غيرانسانی و ساير گرايی افراطی و ارزشنژادپرستی، ملی

                                                           
1 .The COVID-19 Pandemic Is Exposing the Plague of Neoliberalism 
Truthout:www.truthout.org 
2.Henry Armand Giroux  

مطالعات فرهنگي و انگلیسي هنری آرماند جیرو هم اکنون مدير بخش تحقیقات در حوزه منافع عمومي در گروه 
در زمینه تعلیم و تربیت انتقادی است. جديدترين آثار  2دانشگاه مک مستر و انديشمند برجسته مؤسسه پائولو فريری

 يافتهخشونت فراموشي سازمان(، 2014)انتشارات هِیمارکت،  جنگ نئولیبرالیسم با آموزش عاليند از : ااو عبارت
 اعتیاد آمريکا به تروريسم(، 2015)انتشارات راتلیج،  تفکر خطرناک در عصر استبداد نوين(، 2014)انتشارات ستي اليتز، 

)انتشارات راتلیج،  مردم در خطر(، 2017)انتشارات سیتي اليتز،  جنگ آمريکا با خودش(، 2016)انتشارات مانثلي ريويو، 
 بیني نشدهوحشت، عامل پیش(، 2018يتز، )انتشارات سیتي ال کابوس آمريکا: مواجهه با چالش فاشیسم(، 2018

 مديره تارنمای تروث آوت است. (. همچنین وی عضو هیئت2019)انتشارات نشريه ادبي مرور کتاب لس آنجلس، 
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 ها منجر شده است. بحران

توان گفت شيوع ويروس کرونا نيز يکی از پيامدهای اين نظام می

است؛ زيرا در زمان سلطه خود بر مردم آمريکا شکاف طبقاتی و 

شدت افزايش داد و مردم را از کمترين نابرابری اقتصادی را به

روم کرده است. شاهد اين مدعا، تلفات امکانات، نظير بيمه سالمت مح

باال در ميان فقرا، سالمندان و قشر کم درآمد جامعه است. تنها راه 

مبارزه با اين نظام فاشيستی، درک درست عقايد آن، مقاومت بيشتر 

 مردم در مقابل هجوم وحشيانه آن و وحدت جهانی است. 

گيری، کليدواژگان: کروناويروس، آفات نئوليبراليسم، فاشيسم، همه

 شکاف طبقاتی، مبارزه. 

انگار نمود داری در قالب يک ساختار يا ماشین ناديدهدر زمان بروز بحران، نظام سرمايه
کند بازار، سرنوشت بازماندگان را تعیین مي يابد و پیام اصلي اين ساختار اين است: فقطمي

 2تارنمای خبری تروث آوت( 1ودريگس،)جرد ر

بر بحران بهداشتي، بحران سیاسي و عقیدتي نیز است. علت گیری کرونا عالوههمه
های نئولیبرال است که اهمیت بهداشت و رفاه توجهي درازمدت دولتاصلي اين بحران، بي

محروم  نهادهای مسئول اين خدمات را از منابع مالي حالعمومي را انکار کرده، درعین
های گسترده در ثروت، درآمد وجه از بحران نابرابریهیچکنند. همچنین بحران کرونا بهمي

های دموکراتیک، بحران تعلیم و تربیت و نابودی محیط زيست و قدرت، بحران ارزش
 منفک نیست.

سازی نئولیبرال به اکوسیستم، سازی نظم طبیعي از طريق هجوم ويرانگر جهانيسیاسي
بار نژادپرستي، گیری کروناويروس پیوند خورده است. از سوی ديگر، پديده رقتبا همه عمیقاً
عنوان مسبب های ضد مهاجرت و تعصب حاکم بر روح ملي بهگرايي افراطي، گرايشملي

گیری اين ويروس توان از همههای مشترک را نميجای مسئولیتهای مشترک بهنگراني
 جدا دانست. 

دهد تعلیم و زدايي است که نشان ميآفات ديرينه، خط مشي سیاست يکي از علل اين

تربیت، مشخصه اصلي سیاست است و در هر طرح عقیدتي همواره نقش آشکار يا پنهان داشته 

کند مسئولیت طور القا ميهاست اصل تربیتي مهم نئولیبرالیسم اينعنوان مثال، سالاست. به

                                                           
1.Jared Rodriguez. 
2.Truthout.  

پیمان 
اجتماعی، کامالً 
نابود شده و 
مفاهیم رفاه 
عمومی، تعهدات 

جتماعی و اشکال ا
دموکراتیک 
همبستگی مورد 
هجوم واقع شده 
است.
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تر، تماعي است؛ بنابراين پرداختن به مسائل بنیادی جامعوفصل مشکالت اجفردی، تنها راه حل

پاسخگودانستن قدرت يا توجه به مسائل منجر به مسئولیت جمعي ضرورت ندارد. نئولیبرالیسم 

گويد کند و به عبارتي ميدر قالب سیاست تحديد، مشکالت اجتماعي را خصوصي و فردی مي

 2و يان اُوِرويک، 1گیری شوی. منتقدان فرهنگي، برم ايوندست خودت را بشوی تا مانع همه

دنبال تحديد هر نوع سیاست دموکراتیک واقعي، به»کار د نئولیبرالیسم با انجام ايندارناظهار مي

بر برابری و همبستگي جمعي است؛ ]زيرا[ سیاست دنبال تحديد سیاست مبتنيو به تعبیری، به

 «. کنددموکراتیک، بازار را تهديد مي

ی دموکراتیک، هاجای ارزشهای تجاری بهوانگهي، اصرار نئولیبرالیسم بر ارزش

جويي و خودپسندی نامعقول آن و همچنین عدم تسامح آن به ايدئولوژی خصمانه رقابت

مسائل حوزه اخالق، عدالت و حقیقت، موجب تضعیف تفکر انتقادی و قضاوت آگاهانه شده 

شدن تولید، سپاری مشاغل و ماشینيزدايي، برونصنعت» 3است. به گفته پانکاج میشرا،

در مقابل  ران زيادی را از امنیت و منزلت، محروم کرده و مظلومین راهاست کارگسال

 «. پناه گذاشته استفريبي، بيعوام

کنند که نئولیبرالیسم به جنگ با مردم برخاسته و مردم آمريکا در عصری زندگي مي

نابرابری به يک فضیلت تبديل شده است. اين عصر، مويّد مفاهیم مسئولیت فردی است 

يک برهه تاريخي  کند. اين عصرباری نابود ميهای اجتماعي را به طرز زيانگيکه همبست

دهد. پیمان جويانه و فردگرايي افسارگريخته اهمیت ميهای رقابتمهم است که به نگرش

 اجتماعي، کامالً نابود شده و مفاهیم رفاه عمومي، تعهدات اجتماعي و اشکال دموکراتیک

داری تبهکارانه داری کنوني، نوعي سرمايهه است. سرمايههمبستگي مورد هجوم واقع شد

فهمد و گفتمان انزوا، سازی و تبادل تجاری را مياست که فقط زبان بازاری سود، خصوصي

  بخشد.محرومیت و رنج و مرگ بشری را مشروعیت مي

 کند و اکنون اين جامعه،هاست جامعه آمريکا را چپاول ميهای نئولیبرالي سالسیاست
تر آنها شکاف شديد طبقاتي و نژادی را های عمیقدچار چندين بحران شده است که ريشه

ها بیشتر کرده است. شاهد اين مدعا، هزاران کارگر محروم از مرخصي استعالجي، میلیون
خانمان و همچنین گزارشي است که در آمريکايي بدون بیمه سالمت، صدها هزار بي

                                                           
1 .Bram Ieven.  
2. Jan Overwijk.  
3 .Pankaj Mishra.  

داری سرمایه
نئولبیرال همان 

گیر بیماری همه
اصلی است که 

کمبود 
ها، بیمارستان

منابع پزشکی، 
های تخت

بیمارستانی، 
امکانات قوی رفاه 

اجتماعی و 
ازپیش بیش

توجهی به بی
ها را زندگی انسان
تشدید کرده 

است.
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های حسابتوانند صورتپنجم مردم آمريکا نمييک»است:  آمده 1بوستون ريويوروزنامه 

انداز الزم برای يک هزينه ناخواسته درصد آنان، پس40و  ماهیانه خود را کامل پرداخت کنند
 «. دالری را ندارند 400

گیر اصلي است که کمبود داری نئولبیرال همان بیماری همهدر واقع، سرمايه

های بیمارستاني، امکانات قوی رفاه اجتماعي و ها، منابع پزشکي، تختبیمارستان

 ا تشديد کرده است. ها رتوجهي به زندگي انسانازپیش بيبیش

در اين شرايط، فضا و پیوندهای اجتماعي در معرض استثمار مالي و تحقیر آشکار يا هر 

گیری زدای نئولیبرالسیم که در همهگیرد. گمشده اين گفتمان سیاستدوی اينها قرار مي

ها با هر پیامدی است. طنز قضیه آنجاست فعلي آشکار شد، پیوند تنگاتنگ زندگي انسان

گذاری فیزيکي، هم يک روش بهداشتي ه دعوت کاخ سفید از مردم برای رعايت فاصلهک

دهد و هم يکي از اهداف ديرينه و امن برای کاهش شیوع اين ويروس را نشان مي

کند که همان تحقیر و نفرت از پیوندهای اجتماعي ايدئولوژيکي نئولیبرالیسم را برآورده مي

انواع مرگبار تجزيه و انزوای اجتماعي است. در اينجاست  های دموکراتیک و ترويجو ارزش

شود. در اين فضا، که بحران بهداشتي مستقیم به يک بحران سیاسي پايدار تبديل مي

رحمانه به کند؛ زيرا اقتصاد و اختیارات دولت، بيسیاست به ابزار نئولیبرالیسم تغییر مي

مسئولیتي کند. طنز به بيا نابود ميمصلحت عمومي و خود دموکراسي يورش برده، آنها ر

گذاری فیزيکي را توصیه فاصله شود؛ چون ترامپ از يک طرف،اخالقي و سیاسي تبديل مي

های متخصصان بهداشت همگاني، برای گويد؛ زيرا برخالف توصیهکند، اما تلويحاً ميمي

 گیرد. های مربوطه را جدی نمياحیای اقتصاد، دستورالعمل

يابد انگار نمود ميداری در قالب يک ساختار ناديدهوز بحران، نظام سرمايهدر زمان بر

 کند. در اينو پیام اصلي اين ساختار اين است که بازار، سرنوشت بازماندگان را تعیین مي

که  شوندهای جديد کار تبديل ميبستر، نیروهای سیاسي، اقتصادی و اجتماعي به ايستگاه

عنوان بقايای مسئولیت اجتماعي، اخالقي و سیاسي هستند و به وقفه در پي خالصي ازبي

شود که با تالش دهند. سیاست به يک ماشین جنگ تبديل ميعقل سلیم نوين، جوالن مي

حال پايان قدرت وفق دهد و درعینکوشد مردم را با قدر مطلق و دامنه بيمضاعف مي

همین بستر  ترديد، درند. بيمفهوم مخالفت، مقاومت و عدالت اجتماعي را تضعیف ک

 يابد.گیری کروناويروس تحقق ميتر نئولیبرالیسم است که همهگسترده

                                                           
4 .Boston Review.  

 آفات
 نئولیبرالیسم

 مدت به که
 40 از بیش
 منافع سال

 را عمومی
 کرده چپاول

 در است،
 مالی بحران

 2008 سال
.شد آشکار



39 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر

 ،

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

 

 

مه
ه

ی 
گیر

رد
 ک

کار
آش

را 
م 

یس
رال

لیب
نئو

ت 
آفا

ا، 
رون

ک
 

آفات نئولیبرالیسم که به مدت بیش از چهل سال، منافع عمومي را چپاول کرده و بدبختي و 

شوند، در ارزش، يا خطرناک تلقي ميرنج را به فقرا و کساني تحمیل نموده است که اضافي، بي

سازی های رياضتي ظالمانه، ماليآشکار شد. نئولیبرالیسم با تلفیق سیاست 2008بحران مالي سال 

تصاد، تجمیع قدرت در دست افرادی معدود و استفاده از گفتمان پاکسازی نژادی و اجتماعي، به اق

يک سیاست فاشیستي تبديل شده است. مشخصه اين ساختار سیاسي نوين، سیاست متمايز و 

جانبه دولت اجتماعي، حمايت از ابزارهای تربیتي نابودی همه 1پذيری،شمول دسترسيهمه

 افکني و تروريسم دولتي است. شده، هراسخشونت بزک

همه آنچه گفته شد نشانه نفرت از هر ايده اجتماعي است که به گسترش معنا و امکانات 
وف تر مورد نظر فیلسمنافع عمومي از جمله حوزه حیاتي بهداشت عمومي و مفهوم جامع

شود که برای تعامل منجر مي« همزيستي در يک جامعه»يعني  2سیاسي، مايکل سندل،

همراه با شفقت، انسانیت و منزلت با مردم، نیازمند همبستگي و ازخودگذشتگي است. به 

نقطه ثقل اين مفهوم مصلحت عمومي،  3نظران به نام شای لوی،اعتقاد يکي از صاحب

ها در جهت رسیدن به رستگاری، عدالت تالشيک جنبش همگانيِ خواهان وحدت 
 هاست.بر برابری انساناقتصادی و جامعه سیاسي مبتني

د و اين امر، تا عید پاک را اعالم کر« بازگشايي اقتصاد»، ترامپ 2020مارس  24در 

خواست مي خوبي نشان داد. در آن زمان، ویگیری نئولیبرالیسم را بهقساوت قلب همه

گذاری فیزيکي و رعت به سمت مرحله پاياني اقدامات احتیاطي نظیر فاصلهسآمريکا را به

رای چنین تحمل جوالن ويروس کرونا تا پايان طبیعي آن سوق دهد. منطق اولیه او ب

کرد. وقتي گو ميرا باز« معالجه بدتر از بیماری است»اقدامي استدالل جناح راست؛ يعني 

لیون و دويست ودهنگام اقتصاد، احتماالً دو میبه ترامپ گفته شد در صورت بازگشايي ز

گذاری آوريل، فاصله هزار نفر جان خود را از دست بدهند، اعالم کرد کاخ سفید حداقل تا ماه

  فیزيکي را اعمال خواهد کرد.

                                                           
، کنار گذاشته يا محو شود. در دنیای شدنيعني يک وسیله، مفهوم يا فرد پس از استفاده ؛پذيریمفهوم دسترسي .1

ضروريات بازار به بهای نابودی حیات اجتماعي، دموکراسي   ،شود که در آنسیاست، اين مفهوم به شرايطي اطالق مي
 يابد. )مترجم(و مسئولیت در قبال آينده ارجحیت مي

2.Michael Sandel.  

3.Shai Lavi.  
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های واگیردار، اظهار داشته است: مدير مؤسسه ملي آلرژی و بیماری 1آنتوني فوسي،

ين راه مهار اين ويروس است، اما ترامپ همچنان از صدور ترگذاری فیزيکي مهمفاصله
که هفت ايالت هنوز چنین فرماني ويژه زمانيکند، بهامتناع مي« در خانه بمانید»فرمان ملي 

صادر نکرده بودند. ترامپ در يک کنفرانس مطبوعاتي در چهارم آوريل اظهار کرد با مرگ 

ب بدتر خواهد شد. اما بالفاصله تأکید کرد دوست مراتتعداد بیشتری از مبتاليان، اوضاع به
اين رفتار، فرومايگي و فساد اخالقي شديد  های عادی کشور از سر گرفته شود.دارد فعالیت

کند ترامپ بیشتر نگران انتخاب دوباره، تجارت و بازار دهد و مشخص مياو را نشان مي
رونا. به گفته خبرنگاران روزنامه گیری ويروس کومیر ناشي از همهبورس است تا آمار مرگ

 «. داندهاست بازار بورس را شاخص انتخاب مجدد خود ميترامپ مدت»، پستواشنگتن
طلبي سیاسي، دولت ترامپ بدون هیچ توجیهي و با تمام وجود، رويکرد فرصت

ست که اين مسئله سودجويي و پايبندی به ايدئولوژی ظالمانه نئولیبرالي را اتخاد کرده ا

ان و ]کم اهمیت چندان پنهان و هولناک است. از قرار معلوم، ترامپ از تحقیر کارشناسهن
ه توصیه ببرد و در بحبوحه شديدترين هشدارها فقط دادن[ نظرات تخصصي لذت ميجلوه

داند، به گیری را مبارزه حزبي ميکند. او اين همهمسئوالن بهداشت عمومي عمل مي
کند و از اجرای يک روش کنند، توهین ميتجهیزات درخواست ميفرمانداراني که نومیدانه 

 ورزد.هماهنگ ملي برای حل اين بحران امتناع مي
درمان توصیه  ترامپ بدون ارائه شواهد متقن يا داليل علمي، داروهای خاصي را برای

ه غلب به توصیااست و « در حال دستیابي به واکسن»کند آمريکا کند، به دروغ ادعا ميمي

کنند. وقتي صحبت های توطئه را مطرح ميند که نظريهککارشناسان جناح راست تکیه مي
گران سرنوشت وال آيد، ظاهراً ترامپ، نها يا نجات اقتصاد به میان مياز نجات جان انسان
ردم، مملو از متر آنکه، اظهارات غالباً آشفته و متناقض او در حضور استريت است. مهم

بتي غیرقابل کند و چه بسا به مصیدروغ است و مردم آمريکا را گمراه ميگويي و گزافه

ها آمريکايي منجر ها و شايد صدها، هزاران و میلیونتصور و احتمال بیماری و مرگ ده
لمي، به طرز عکفايتي محض در کنار تنفر از کارشناسان و شواهد شود. در اين خصوص، بي
 اهد شد. بار تبديل خوعمومي و بحران مصیبت

با توجه به افزايش مداوم درگذشتگان و مبتاليان، کمبود تجهیزات بیمارستاني و فاجعه 
همکاری های بیشتر و ريزی، راهبردها، آزمايشبهداشت عمومي، کارشناسان خواستار برنامه

بین دولت فدرال و اياالت در درازمدت هستند. بیشتر فرمانداران از اين واقعیت ناراحتند که 

                                                           
4.Anthony Fauci.  
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نظام  يک -«غرب وحشي»م ارائه يک برنامه ملي از سوی دولت، چیزی شبیه به عد
 ايجاد کرده است.  -ومرجها و هرجکفايتيگريبانگیر با کمبودها، بي

الوقوع، کاخ سفید و رهبران آمريکا در سطوح مختلف در ارائه در آغاز اين بحران قريب

اهي کردند و اين مسئله، فوريت و بودن اين بحران، کوتشرايط درک فوريت و اضطراری

، ترامپ پس از گذشت پستواشنگتن کند. به گزارش روزنامهبودن نیازها را تشديد ميحیاتي

آن را نه يک تهديد »خطرناک کروناويروس،  هفتاد روز از اولین هشدار به وی درباره پیامدهای

خطر، بلکه يک نیروی مرگبار تلقي کرد که از پشت به استحکامات دفاعي دور يا آنفلوانزای بي

 «.ها هزار شهروند را به کام مرگ بکشدآمريکا حمله کرده و مترصد است تا ده

ده، کساني خواهند احتیاط و شتابزالبته، اکثر قربانیان کنوني و بعدی اين سیاست بي

شوند. جدای از بود که در دوره سلطه نئولیبرالیسم قاعدتاً اضافي و دورانداختني تلقي مي

کادر درماني حاضر در خط مقدم که تجهیزات الزم برای حفظ سالمتي در زمان درمان 

سالمندان، بیماران و مبتاليان دارای شرايط حاد ندارند، سالمندان، فقرای آمريکايي و 

 پوست، مهاجران غیرقانوني و معلولین جزو اين قربانیان بوده و خواهند بود. گینرن

فکری که در زمان بحران، بر فساد شديد يک سیاستمدار ناآگاه و مشهور به کوتهعالوه

شود، عوامل ديگری در اين قضیه دخیل هستند. باعث ويراني، آشوب و رنج بیهوده انساني مي

فکری و خودشیفتگي داشته است و از تحقیر ديگران خوشحال ی به بيترامپ همواره میل شديد

در يک فضای ديگر کامالً مناسب ترامپ است. وی آورده  1شود. جمالت استفن گرينبلتمي

بدبیني، سنگدلي و خیانتکاری او کامالً مشهود است؛ هیچ نشانه اندکي از رشد و اصالح »است: 

بخش و طور رضايتتواند بهود ندارد تا قبول کنیم او ميشود و هیچ دلیلي وجدر او ديده نمي

 «. اثربخش کشور را اداره کند

احترامي به علم و مديريت خودسرانه ترامپ باعث شده است وی گويي، بيگستاخي، دروغ

الوقوع را ناديده بگیرد. رفتارهای گیری قريبهشدارهای قبلي کارشناسان درباره امکان همه

گیری و قصور شديد وی در بسیج قدرت دولت فدرال برای ارائه انکار اين همهقبلي ترامپ در 

های گسترده و ماسک و همچنین اطمینان از وجود تخت، ماسک، دستگاه تنفس و آزمايش

ها و در دسترس کادر درماني برای معالجه افراد مبتال ساير تجهیزات محافظتي در بیمارستان

  دهند.خوبي نشان ميو گستاخي محض او را بهبه اين ويروس، جهالت عامدانه 

                                                           
1.Stephen Greenblatt.  

ترامپ تمایل 
شدیدی به 

تبدیل سیاست 
به یک نوع 

صحنه نمایش 
و تبدیل 

مهربانی به 
یک نوع 

سنگدلی دارد.
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، سازمان بهداشت جهاني گارديندر روزنامه  2و تام مکارتي 1به گزارش اد پیلکینگتون

مورد کرونای مثبت را در چندين کشور تأيید کرد، ولي ترامپ  282در بیستم ژانويه، وجود 

گرفتار منجالب »اهمیت جلوه داد، بلکه اقدامات وی تنها تهديد اين ويروس را کمنه

گرفتن اقدامات فوری برای ممانعت از يک جای درپیشاو به«. آشفتگي و سردرگمي بود

تهديد و ضرورت گرفتن وخامت اين فاجعه بهداشتي ملي، شش هفته طاليي را قبل از جدی

مدير بخش  3های گسترده از دست داد. پیلکینگتون به اظهارات جرمي کونینديک،آزمايش

استناد  2017تا  2013های المللي در سالواکنش دولت اياالت متحده به چندين فاجعه بین

ها در حکومتداری ترين شکستدر حال حاضر شاهد يکي از بزرگ»کند که گفته بود: مي

 «. گو در دوران معاصر اياالت متحده هستیماصولي و پاسخو رهبری 

ترامپ تمايل شديدی دارد که سیاست به صحنه نمايش و مهرباني به سنگدلي تبديل 

که  های فرماندارانيگفت: به تماس 4جمهور، مايک پنس،طور علني به معاون رئیسشود. وی به

کنند، پاسخ ندهد. وی با داني نميگیری کرونا قدرهای او برای حل مسئله همهاز تالش

 5فکری خود را قبیحانه نشان داد. فرماندار واشنگتن، جي اينسليهاين کار، فرومايگي و کوتا

جزو  اند،که عاجزانه تجهیزات حیاتي پزشکي درخواست کرده 6و فرماندار میشیگان، گرچن ويتمر،

 اين دسته بودند. 

شدت انتقاد کردند، بهه سؤاالت انتقادی مطرح مياز اين گذشته، ترامپ از خبرنگاراني ک

ها را ها ماسکبیمارستان»کرد و کوشید آنها را تحقیر کند. وی تا آنجا پیش رفت که ادعا کرد: 

کنند؛ های تنفس مصنوعي را احتکار ميآورند و دستگاهدهند يا بالی ديگری سر آنها ميهدر مي

های شديداً مورد نیاز هم از در د که نیاز ندارند. ماسککننها تجهیزاتي را درخواست ميايالت

اين رفتار ترامپ يکي از اقدامات همیشگي او برای انداختن تقصیر «. روندپشتي )به سرقت( مي

رحمي مبدّل به سالح، گذشت، با توجه توان از اين نوع بيسادگي نميبه گردن ديگران است. به

های اجتماعي عاجزانه ماسک، روپوش، دستگاه ر رسانهبه اين واقعیت که متخصصان پزشکي د

بر سیاست انکار و کنند. عالوهتنفس و ساير تجهیزات محافظتي و مراقبتي درخواست مي

                                                           
2.Ed Pilkington. 
3.Tom McCarthy.  
1 . Konyndyk. 
2.Mike Pence. 
3.Jay Inslee. 
4  . Gretchen Whitmer. 

ترامپ و 
دولت او در 
ترویج سیاست 
مرگ و زندگی 
که مرگ را بر 
زندگی، 
سرمایه را بر 
نیازهای 
انسانی، طمع را 
به شفقت، 
استثمار را به 
عدالت و ترس 
را بر 

های مسئولیت
مشترک 

دهد، ترجیح می
تنها نیستند.
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نوعي » 1گرای ترامپ، مسائل ديگری هم دخیل هستند. به تعبیر رابرت جي لیفتون،نفس

رفتار مشعوف از خشونت تفسیر  خورد و من آن رادر اين میان به چشم مي« بهنجاری شرورانه

هايي از اين انگیزاند. نمونهرحمانه آن را برميبردن از اقدامات بيکنم که ظاهراً لذتمي

ها را در کشي نازیپوستان در اياالت متحده و نسلها، نظیر اعدام بدون محاکمه سیاهرحميبي

 منجر شد.  ها انسانايم که به مرگ میلیونهای تاريخي ديدهساير دوره

صي يق شخحد و حصر او به عالمشغولي ترامپ به ثروت و آمار و ارقام، و توجه بيدل

در بحبوحه  دهد او يک رهبر نااليق و يک کالهبردار خطرناک است. مثالً ترامپنشان مي

درباره »های مطبوعاتي افزايش شديد تلفات ويروس کرونا در اياالت متحده، در يکي از نشست

ين پديده يک نوع الف زد. ا« های گروه کارويژه کاخ سفید در اين زمینهاالی( گزارشآمار )ب

افزايش را در قالب گیری است که تلفات روبهصحنه نمايش سیاسي و سبک تربیتي دوره همه

باری داشته کفايتي ترامپ، پیامدهای مصیبتدهد. بييک سالح در خدمت سرگرمي قرار مي

دلیل کمبود تجهیزات هها بسیار است، کادر درماني بکرونايي در بیمارستاناست. ازدحام بیماران 

ه بیشترين تعداد کهايي نظیر نیويورک کنند و ظاهراً فرمانداران ايالتمحافظتي کافي فوت مي

تر به الي آسودهکنند، ولي او با خیها را دارند مدام با ترامپ خصومت ميمبتاليان و فوتي

العاده ضروری پزشکي، بلکه دلیل عدم ارائه تجهیزات فوقکند که نه بهت ميفرمانداراني اهان

 کنند. دلیل نداشتن قدرت و کفايت رهبری از او انتقاد ميبه

که مرگ را بر زندگي، سرمايه را  2ترامپ و دولت او در ترويج سیاست مرگ و زندگي

های و ترس را بر مسئولیتشفقت، استثمار را بر عدالت  بر نیازهای انساني، طمع را بر

توانستیم همخواني صورت، چگونه ميدهد، تنها نیستند. در غیراينمشترک ترجیح مي

ها و کاخ سفید از تخصیص مديره شرکتها و طرفداری هیئتحامیان ترامپ در رسانه

های پزشکي حیاتي را براساس سن و معلولیت برای ممانعت از تحمیل فشارهای مراقبت

توانستیم های کشور و اقتصاد آمريکا توجیه کنیم؟ چگونه ميشديد به بیمارستاناقتصادی 

گیر، به تعبیر نائومي ها قبل از آغاز اين بحران همهاين واقعیت را توجیه کنیم که مدت

های بهداشتي مراقبت»سردمداران نئولیبرالیسم تالش کردند بودجه خدماتي نظیر  3کلین،

                                                           
5.Robert Jay Lifton. 

توانند زنده برخي مين اينکه چگونه یيعني استفاده از قدرت سیاسي و اجتماعي برای تعی ؛. مفهوم سیاست مرگ2
 بمانند و چگونه برخي ديگر بايد بمیرند. )مترجم(

2.Naomi Klein.  
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های مراقبتي برای سالمندان و آب آشامیدني و ساير برنامه مورد حمايت مالي دولت،

 شدت کاهش دهند. را به« محرومان

، جنگي «ميهمین ايده ساحت عمومي و منفعت عمو»داری چپاولگر بر سر در ضمن، سرمايه

ها، ها، پلهجاد -های دولتيتبديل زيرساخت»به راه انداخته است. يکي از پیامدهای اين جنگ 

الیات به مهای در شرف نابودی است. وقتي کاهش رساني به ويرانههای آبها و شبکهبندآب

 «. افتددهد، همین اتفاق ميرسد که بودجه فقط کفاف پلیس و ارتش را ميحدی مي

گیری فعلي، آفات زيربنايي نئولیبرالیسم را افشا کرد که در چهل سال گذشته، بحران همه

جمهور اقتصاد جهاني را تحت سیطره خود داشت، اما سیاستمداران فاشیست نظیر ترامپ، رئیس

ازپیش آن را نشان افتخار و ديگران بیش 2وزير هند، نارندرا مودینخست 1برزيل، ژائیر بولسونارو،

کمک برای ثروتمندان و » 3دانند. وانگهي، بسته حمايتي دولت که به تعبیر راب يوریخود مي

در »دهد. وی آورده است: خوبي نشان مياست، فساد طبقه حاکم را به« ويروس برای بقیه

رسد، اما فقرا و طبقه کارگر در چهل اقتصادی که کل افزايش ثروت به يک درصد ثروتمند مي

ردار خواهند شد، اند، قطعاً اين ثروتمندان از مزايا برخوسال گذشته، هیچ افزايش ثروتي نداشته

دهد داری مالي را نجات ميمیرند. در واقع، اين وضعیت، سرمايهاما کارگران، مريض شده و مي

 «. رفتزير فشار خودش از بین مي 2009که بايد در سال درحالي

شرمانه سیاست فاشیستي را همراه با پیشینه الوقوع، بازگشت بيگیری قريباين همه

های قهقرايي برمال رحمي محض و خط مشيپذيری، بيتلخ، دسترس هایمملو از نابرابری

ها و اصول مقدماتي نئولیبرالي، تاريخي طوالني در اياالت متحده دارد و کرد. اين ويژگي

جويي بازگشته است. فاشیسم نئولیبرالي بازگشت اکنون در زمان دولت ترامپ با روحیه انتقام

ي از پاکسازی نژادی و عالقه شديد به بهسازی دهد که حاکدوران وحشت را نشان مي

های پاکسازی نژادی هیتلر بود و نشان نژادی است. اين بهسازی نژادی مشخصه سیاست

براين، فاشیسم، سیاستي بود که برای های کار اجباری است. عالوهداد اوج فاشیسم، اردوگاه

 کار رفت. احیای اقتصاد در زمان بحران به

گیری کنوني کروناويروس وز چند بالی طاعوني است و اين باليا به همهدوره ما دوره بر

بخشند؛ که جهان دچار فالکت اقتصادی، بدبختي و مرگ را محاصره کرده است، شدت مي

بوم، کنند. نابودی زيستآوری به کشورها و جوامع سرايت ميزيرا اين باليا با سرعت سرسام
                                                           

1 .Jair Bolsonaro.  
2.Narendra Modi.  
3.Rob Urie.  

یکی دیگر 
از بالهای 

شمار دیگر، بی
ظهور ابزار 
فرهنگی جناح 
راست نظیر 

های شبکه
خبری 

و  نیوزفاکس
 برایتبارت

ست. این ا
پدیده، بالی 
غفلت عامدانه 
و ناآگاهی 
مدنی مورد 
حمایت دولت 
است.
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رحمي از سازی فرهنگ وحشیانه بيای و عادیتباهي فرهنگ مدني، امکان جنگ هسته

جانبه جمله اين باليا هستند. همچنین، بالی نئولیبرالیسم، دولت رفاه را مورد هجوم همه

قرار داده است و با اين کار، نهادهايي نظیر آموزش و پرورش و بخش بهداشت عمومي را 

یبرالیسم، اکثريت مردم تضعیف و از بودجه کافي، محروم کرده است. همچنین، بالی نئول

شد، داری خارج کرده است. اگر چنین نميآمريکا را از حوزه روابط قدرت و نحوه حکومت

های فراوان اين کره خاکي که ها و بحرانگیریتوانستند با باليای طبیعي، همهمردم مي

رو شوند. در بحبوحه اين وفصل کند، عاقالنه و نقادانه روبهتواند آنها را حلبازار نمي

و بار طبقه حاکم در کانون بحران بهداشتي، عقیدتي گیری، سم مهلک و تأثیر زيانهمه

گیری اين همه»... کند:درستي استدالل ميبه 1کنوني قرار گرفته است. فرانک ريچ سیاسي

های اقتصادی حاصله در فروپاشي اقتصادی سال دهد نابرابریطور کامالً آشکار نشان ميبه

هیچ تأخیری در اکنون نوعي پويايي عظیم، بياند. همنشده باقي ماندههمچنان حل 2008

دهند. افراد مشهور و ثروتمندان، اولین افرادی هستند که آزمايش کرونا ميجريان است. 

از امپراتوری  حالکنند و درعینروپرت مورداک و خانواده او از سالمتي خود مراقبت مي

آن را  دهد و کامالًاهمیت جلوه ميشوند که خطر اين ويروس را کمخبری خود منتفع مي

های فعلي به سرتاسر کشور، گسترش اين ويروس از کانون دلیلبرد... . بهزير سؤال مي

لیسي به بودن و کاسهاختالف و شکاف شديد بین نخبگان و فقرا در حال تبديل طفیلي

 «. کننده خانواده مدرن استچندان ناراحتويژگي نه

های خبری شمار، ظهور ابزار فرهنگي جناح راست نظیر شبکهيکي ديگر از بالهای بي

کنند، علم را عامل مزاحم و بازدارنده است که حقیقت را تحقیر مي 3برايتبارتو  2یوزنفاکس

کنند. اين پديده، بالی غفلت بدنام مي« اخبار جعلي»عنوان دانند، و تفکر انتقادی را بهمي

 عامدانه و ناآگاهي مدني مورد حمايت دولت است.

کار ارهای فرهنگي محافظهدر اين وضعیت، گفتمانِ باالترين سطوح قدرت و ابز 

های توطئه وقفه نظريهها بيقدرتمند، در خدمت انکار، دروغ و خشونت است. اين رسانه

برای ممانعت از « دولت پنهان»گیری محصول کنند اين همهکنند. مثالً ادعا ميترويج مي

                                                           
1.Frank Rich  

2.Fox News.  
3.Breitbart. 

اندرو برايتبارت،  2007 سالکار است که در برايتبارت يک تارنمای خبری و تحلیلي در آمريکا و از نظر سیاسي محافظه
 د. کر کار، تأسیس نظر محافظهصاحب

 هابحران
 پیامدهای
 دارند که متعددی

 حیات تجدید  به
 هایجنبش

 در مقاومت
 مختلف سطوح
 شوند؛می منجر

 که هاییجنبش
 مبارزه خواهان

 داشتن برای
 و ترعادل جامعه

هستند. ترمنصفانه
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اين کارانه حزب دموکرات است، يا گويند شوخي فريبانتخاب مجدد ترامپ است، يا مي

وقفه تأکید براين، آنان بيکنند. عالوهويروس را کم خطرتر از آنفلوانزای معمولي معرفي مي

شود تا مردم را از سیاست کنند که همه مشکالت اجتماعي به مسئولیت فردی مربوط ميمي

گويد اعتنا کنند که ميآنان را به اين ادعای نئوفاشیستي بي حالدور نگه دارند و درعین

هیچ مسئولیتي در قبال مراقبت از شهروندان خود ندارد يا جامعه نبايد حول محور  دولت

 احترام متقابل، مراقبت، حقوق اجتماعي و برابری اقتصادی سامان يابد.

تفاوتي و بحران کنوني بخشي از يک دوره است که مشخصه آن، فاجعه تربیتي بي
خالصي از همه مفاهیم پايدار مسئولیت اخالقي است. مشخصه ديگر اين عصر، توهین به 

بودن آنان، نژادپرستي گسترده، برتری احساس بر عقل، فروپاشي خاطر ضعیفديگران به
دهد و منفعت شخصي است. اين شرايط نشان ميفرهنگ مدني و اشتیاق شديد به ثروت 

رو هستیم زنیم، بلکه با بحران تربیتي نیز روبهوپا نميصرفاً در يک بحران سیاسي دست
داری، دانش و تحقیر صداقت و استدالل، حقیقت که در آن مسائل مربوط به قدرت، حکومت

را  انداخته است. اين سیاست ها انسان و کره زمین را به خطررا نابوده کرده و جان میلیون
شوند های فرهنگي و سیاسي آن باعث ميکند که کارگاهانگار تقويت مييک ساختار ناديده

طلبي محو تر از همه، نهادها در گودال خودکامگي و قدرتحقیقت، عدالت، اخالق و مهم
 شوند.

 سطوح در مقاومت هایجنبش حیات تجديد به دارند که متعددی پیامدهای هابحران

 ترمنصفانه و ترعادل جامعه داشتن برای مبارزه خواهان که هاييجنبش شوند؛مي منجر مختلف

های نئولیبرالي دادن به اين بال، پرداختن به ايدئولوژیهستند. نکته بسیار مهم برای پايان

ديل تر تبدهد افراد، مشکالت خصوصي را به مسائل بنیادی جامعفاشیسم است که اجازه نمي

سازی و کنند و با يک مبارزه تربیتي، عامه مردم را به کنارگذاشتن فرهنگ خصوصي

راند و سیاست تفکیک مسائل سازی متقاعد کنند که يک جامعه مصرفي را پیش ميمنزوی

تمامیت »توان بحران کند. اين بحران سیاسي را فقط ميتر را تقويت ميواحد از مالحظات جامع

مشکالت و مصائب دموکراتیک، ريشه صرفاً سیاسي »ه در آن، طیفي از دانست ک« اجتماعي

بريم يک بحران عمومي محاط بر کل نظم اجتماعي ما هستند. ما در يک برهه زماني به سر مي

داری با دموکراسي و همچنین قبول نابرابری گسترده، رنج که در آن، اذعان به تفاوت سرمايه

عنوان نقطه نهايي کند بهتر مينابودی نزديک انسانیت را بهرحم که انساني و ماشین مرگ بي

ها، پیامدهای متعددی دهد بحرانشود. اين امر نشان ميداری، به مراتب باورپذيرتر ميسرمايه

های دارند که از يک سو به تشديد خودکامگي و سرکوب و از سوی ديگر به تجديد حیات جنبش

 گیریهمه
 کروناویروس
 قدرت
 نئولیبرالیسم

 و -وحشی
 آن مالی بازارهای
 سرتاسر در

 تمام با را -جهان
 آن وحشیگری

کرد. برمال
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هايي که خواهان مبارزه برای داشتن جامعه شوند؛ جنبشميمقاومت در سطوح مختلف منجر 

شمار، های بيعصر محرومیت 1ای، به تعبیر برد ايوانزتر هستند. چنین جامعهتر و منصفانهعادل

 پذيرد. سازی دولت اجتماعي را نميوحشت عمومي، طرد فزاينده و تهي

 ـ جهان سرتاسر در آن مالي ایبازاره و ـ وحشي نئولیبرالیسم قدرت کروناويروس گیریهمه

های دموکراتیک برابری و حکومت کرد. اين نظام نه تنها آرمان برمال آن وحشیگری تمام با را

گیری مردم را نابود کرده، بلکه يک بستر سیاسي و اقتصادی ايجاد کرده است که در آن اين همه

بدون دستگاه تنفس و ساير  هایالوقوع بار سنگیني بر دوش کادر درماني و بیمارستانقريب

تجهیزات الزم برای درمان بیماران و کاهش تلفات ناشي از اين ويروس گذاشته است. اين 

دهد که در آن، فرصت بین گذار از يک ای از بحران تاريخي کنوني را نشان ميپديده برهه

را به قوه دوره و آغاز يک دوره جديد، امکان تحقق يک جنبش جهاني برای دموکراسي واقعي 

 کند.خیال سیاسي و اجتماعي فراهم مي

گیری کنوني بحث کنیم و توانیم در مورد همهتنها در بستر اين بحران سیاسي و تربیتي مي

برای درک آن به گفتمان جديدی نیاز داريم. اين گفتمان بايد نقد مداوم فاشیسم نئولیبرالي را 

نژادی مالزم آن ارائه نمايد و در قالب طرحي برای همراه با گفتمان محرومیت، استثمار، و اصالت 

بازسازی بنیادی با هدف ايجاد يک نظم اجتماعي نوين سیاسي و اقتصادی به عوامل اصلي فقر، 

محیطي و بازگشت نژادپرستي بپردازد و به دعوت صرف به اصالحات سلطه طبقاتي، نابودی زيست

آمیز داشته باشیم. های قوی و موفقیتی جامعه، برنامهبايد برا» 2بسنده نکند. به تعبیر آمارتیا سن،

شدن، از پاافتادن و فرسای بحران کنوني، بايد به چیزی فراتر از منزویبرخالف ماهیت طاقت

 «. بودن انديشیدناتوان

های دموکراسي در سرتاسر جهان را در بوته محدوديت 19کوويد ترديد، بحران بي
طور که در چند کشور مانند مجارستان، مصر، فیلیپین، تايلند همان آزمون قرار خواهد داد.

گیری يک سری شرايط غیرعادی برای محدودکردن و اسرائیل شاهد بوديم، بحران همه
امکان ظهور  حالهای مدني، آزادی بیان و حقوق بشر ايجاد کرده است و درعینآزادی

های محدوديت 19کوويد ان ترديد، بحرکند. بيديکتاتوری و استبداد را تشديد مي
 دموکراسي در سرتاسر جهان را در بوته آزمون قرار خواهد داد. 

                                                           
1.Brad Evans.   

2. Amartya Sen چشم به جهان  1933جايزه نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال  هندیآمارتیا کومار سن برنده ؛
های توسعه انساني و اقتصاد رفاه هايش در نظريهشارکتم گشود. وی استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. وی به سبب

 .باشدمي یتوسعه به مثابه آزادترين آثار وی کتاب است. يکي از مهمشناخته شده

تردید، بحران بی
 19کووید

های محدودیت
دموکراسی در 

سرتاسر جهان را 
در بوته آزمون 
 .قرار خواهد داد

با کاهش بحران 
گیری، باید همه

ای که بین جامعه
به نیازهای بشری 

توجه دارد و 
ای که در جامعه

آن شعار بقای 
بهترین، تنها اصل 
ساماندهی جامعه 

است، یکی را 
انتخاب کنیم.
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توانند کند که در آن، مردم ميضمناً، شدت اين بحران، احتماالت جديدی فراهم مي
خواهیم به تدريج درباره نوع جامعه، جهان و فرهنگ مطلوب خود بازانديشي کنند. نميبه

داند. بايد به چیزی فراتر از اصالح داری را يکي ميموکراسي و سرمايهنظامي بازگرديم که د
تری دارد و های سیاسي و اقتصادی عمیقاين نظام بینديشیم؛ زيرا بحران کنوني ريشه

مشکالت »کند که درستي استدالل ميبه 1نیازمند بازسازی کامل جامعه است. ديويد هاروی
داری بسیار هستند که بدون يک جنبش ضد سرمايهبنیادی فعلي در حقیقت آنچنان عمیق 

 «. قوی راه به جايي نخواهیم برد
دارد و  ای که به نیازهای بشری توجهگیری، بايد بین جامعهبا کاهش بحران همه

کي را انتخاب ای که در آن شعار بقای بهترين، تنها اصل ساماندهي جامعه است، يجامعه
اره معنای های جديد، آثار مردمي و مطالب تربیتي دربکنیم. اکنون زمان بروز نگرش

 ت و خودِ دموکراسي فرا رسیده است. سیاست، همبستگي، مقاومت اکثري
هنوز هم فرصت تصور دوباره دنیايي را داريم که در آن، آينده از چپاولگری نئولیبرالي کنوني 

ها برای استقرار عدالت، رستگاری و برابری را متحد خواهد کرد. ضرورت تقلید ننموده و تمام تالش
انه يک جامعه عادل، دموکراتیک و سوسیالیست گرايهای آرمانمبارزه برای ايجاد جهاني که وعده

گیری کند، بیش از هر زمان ديگری فوريت دارد. برخالف بروز همهرا آرزو و بر اساس آن عمل مي
گیری درست و مقاومت به مسئله مرگ و زندگي تبديل شده ، مسائل انتقادی، نتیجه19کوويد 

  است. مقاومت يک ضرورت مبرم است.

                                                           
1. David Harvey. 
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ساز زمینه تواندمی19کووید آیا 

 افول امپراتوری 

 1ایاالت متحده شود؟
 3و نيکالس جی. اس. ديويس 2نويسنده: مديا بنجامين

 4مترجم: طيبه رفيعی

 چکيده

پس از پايان جنگ سرد و با فروپاشی نظام دوقطبی، اياالت متحده 

هاست که برخی خود را به قدرت برتر جهان تبديل کرد، اما مدت

کارشناسان معتقدند عصر آمريکايی رو به پايان و نظم شرقی جديدی 

های نوظهوری چون چين و هند در حال جايگزينی است. از سوی قدرت

ت متحده هنوز عملکرد موفقی در کنترل بحران با توجه به اينکه اياال

نشان نداده است،  سالمت کنونی، که تقريباً تمام جهان را درگير کرده،

دانند تا نقش رهبری را در کنترل برخی اين بحران را فرصتی برای چين می

اله اين بيماری به عهده بگيرد و بتواند برتری خود را در جهان ثابت کند. مق

را در  19کوويد حاضر نيز با توصيف وضعيت کشورهای مختلف، نقش 

 کند.افول اياالت متحده و برتری چين بررسی می

 .  19کوويد کليدواژگان: اياالت متحده، چين، 

                                                           
1.“Could COVID-19 Bring Down the U.S. Empire?”  Benjamin, Medea and Davies, 
Nicolas J. S. https://citizentruth.org/could-covid-19-bring-down-the-u-s-empire/. 
2. Medea Benjamin. 

 و تاريخ: يراندرون ا  کتابه و نويسند CODEPINK)گروه ضدجنگ کودپینک برای صلح ) ینسسؤميکي از 
 است.  یمتحده و عربستان سعود اياالت ارتباط هپردستمگر: پشت يپادشاهو  ايران اسالمي جمهوری حقیقي سیاست

3. Nicolas J. S. Davies. 
 است. عراق یبوداو ن يکاما: تهاجم امر یهادست یخون رو کتاب هيکي از پژوهشگران گروه کودپینک و نويسند

 (t.rafiee60@gmail.com. )ارشد علوم ارتباطات اجتماعي يکارشناسآموخته دانش . 4

https://www.orbooks.com/catalog/inside-iran-medea-benjamin/
https://www.orbooks.com/catalog/inside-iran-medea-benjamin/
https://www.orbooks.com/catalog/kingdom-of-the-unjust-by-medea-benjamin/
https://www.orbooks.com/catalog/kingdom-of-the-unjust-by-medea-benjamin/
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نظر و افزايش تلفات در عرض چند روز، به 19کوويد های مثبت با دو برابرشدنِ نمونه

گرفتار شده است: زندگي  «بدترين وضعیت ممکن» هرسد اياالت متحده در مخمصمي

روزمره و بخش عظیمي از اقتصاد اياالت متحده تعطیل شده، اما هیچ پیشرفت واقعي در 

 کردن ويروس روی نداده است. کنهای اين کشور برای مهار يا ريشهتالش

گیری آغاز در اين میان، يازده میلیون نفر از ساکنان ووهانِ چین، جايي که اين همه

کنند با شروع به کار مجدد سیستم متروی شهر و بازگشايي تدريج تالش ميشد، به

)که ووهان مرکز آن است(،  1برگردند. در استان هوبئي تریزندگي عادیوکارها، به کسب

میلیون نفر ديگر از قرنطینه هوبئي  8/2که ، درحالياندمیلیون نفر به کار برگشته 6/4حداقل 

ای که يک ماه پیش ردهاند؛ مهاجرت گستبه مشاغل خود در ديگر نقاط چین بازگشته

 رسید. نظر ميبه تصورناپذير

 يالمللنیب سفر و تجارت ابد،ي نجات یریگهمه نيا از يطورکلبه جهان که يزمان تا

 نيا چنگال در همچنان کشورها گريد که يزمان تا نيبنابرا داشت؛ خواهد یديشد کاهش

کشورهای مختلف  .بازگردد یعاد وضع به کامالً تواندينم یکشور چیه رند،یاس یماریب

را در مقابل  رويکردهای متفاوتيهای اقتصادی، سیاسي و بهداشتي خود، برمبنای سیستم

توانیم از همديگر بیاموزيم و مجبوريم برای خروج از کنند. همه مياين بیماری امتحان مي

 اين بحران به يکديگر کمک کنیم.

 تماس افرادِ در موقع و منظمو نیز آزمايش به رديابيبر  (WHO)سازمان جهاني بهداشت 

تأکید کرده است. رديابي سريع افراد در  19کوويد روش اصلي مبارزه با  همنزلبه 2بتاليان،م با

 تماس با مبتاليان و آزمايش آنها، صرف نظر از بروز يا عدم بروز عالئم بیماری است. 

سايرکشورها، شهروندان خود را آزمايش کرده  در ايسلند، که بیشتر از ايشنتايج آزم

اصالً هیچ عالمتي از بیماری را نشان  19کوويد نیمي از تمام افراد ناقل  است، نشان داد

دهند، بنابراين فقط آزمايش افراد دارای عالئم، بدون رديابي مؤثر و جامع افراد در نمي

های بسیار سنگین و یماری را متوقف نخواهد کرد. کنترلتماس با مبتاليان، گسترش ب

 آمدوشد، صرفاً نوعي اقدام موقتي بدون آزمايش منظم است.  هفزايند

 شيو آزما يابيدادن ردو انجام يدر استان هوبئ يپزشک پرسنل هزار چهلبا استقرار  نیچ
و ديگر کشورهای  کرد کنشهياستان ر نيرا در ا روسيو ان،يجامع افرادِ در تماس با مبتال

داشتند، نیز سعي کردند از اين الگو استفاده کنند.  19کوويد ثروتمندی که موفقیت محدودی علیه 

                                                           
1. Hubei. 
2. Contact tracing. 

 االتیا
 گرید و متحده

 یکشورها
 که یثروتمند

 در نتوانستند
 ییابتدا مراحل

 19 دیکوو
 یمناسب واکنش

 لوازم دهند، نشان
 تیک ،یمنیا

 و یشگاهیآزما
 ای شگاهیآزما

 تنفس دستگاه
 یکاف یمصنوع

 درمان یبرا
 ادیز تعداد

 و مارانیب
 کردنمتوقف

 روسیو گسترش
.ندارند

https://www.ndtv.com/world-news/coronavirus-outbreak-fall-in-chinas-coronavirus-cases-for-4th-day-efforts-to-heal-economy-2203129
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-toll/china-sees-drop-in-new-coronavirus-cases-none-in-hubei-for-sixth-day-idUSKBN21H00T
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/reasons-for-optimism-how-humanity-is-turning-the-tide-on-covid-19-1.4857857
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/reasons-for-optimism-how-humanity-is-turning-the-tide-on-covid-19-1.4857857
https://www.vox.com/2020/3/2/21161067/coronavirus-covid19-china
https://futurism.com/neoscope/half-coronavirus-carriers-no-symptoms
https://news.cgtn.com/news/2020-03-01/Sun-Chunlan-hails-the-medical-teams-from-other-provinces-OvFRTqzhYc/index.html
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گشت و زمینه برای ايزوله مؤثر و مفید ها، چهار تا هفت ساعت بعد باز ميدر ووهان، نتايج آزمايش
تر از ديگر موفق آلمانشد. فراهم مي و نیز رديابي افراد در تماس با مبتاليان در هر نمونه مثبت

مورد  2607نمونه مثبت، تنها  هزار118اين کشور با بیش از کشورهای بزرگ اروپايي بوده است، 
که از  کنددرمان ميآوريل داشته است و اکنون نیز بیماراني از فرانسه، ايتالیا و اسپانیا را  9مرگ از 

 اند. راه هوايي به اين کشور منتقل شده
گیرشدن درصد از جمعیت خود را پیش از همه 5/0که حداقل  کشورهای ديگری
ها ار مرگم)براساس آاند اند، میزان مرگ را حتي کمتر هم نگه داشتهويروس آزمايش کرده

(؛ ايسلند 24(؛ استوني )503(؛ کانادا )5(؛ بحرين )295(؛ اتريش )51آوريل(: استرالیا ) 9از 
(؛ 204(؛ کره جنوبي )43(؛ اسلووني )6(؛ سنگاپور )108(؛ نروژ )2(؛ مالت )3(؛ لتوني )6)

 (. 14( و امارات )948سوئیس )
سرعت غرق در ي بسیار ديرهنگام، بههای پزشکي اياالت متحده با شروعآزمايشگاه

ها از کشید تا جوابطول مي بیشتر از ده روزشدند. پیش از اول آوريل،  19کوويد آزمايش 
نشده هزار تست انجام160حدود  1وئست داياگنوستیکسآزمايشگاه بازگردد و آزمايشگاه ک

ها را مجبور کرد با هر بیمارِ دارای عالئم، همانند داشت. اين موضوع پزشکان و بیمارستان
يک فرد مبتال به ويروس برخورد کنند و بار بیشتری بر دوش کادر پزشکي و تجهیزات 

سازی ده، اجرای يک سیستم ايزولههای ناقص آزمايشگاهي در اياالت متحداد. آزمايش قرار
گسترش  های بدون عالمت را شناسايي وو رديابي افراد در تماس با مبتاليان که بتواند ناقل

 سازد. بیماری را متوقف کند، ناممکن مي
 19کوويد  ييابتدا مراحل در نتوانستند که یثروتمند یکشورها گريد و متحده االتيا

 تنفس دستگاه اي شگاهيآزما و يشگاهيآزما تیک ،يمنيا لوازم دهند، نشان يمناسب واکنش
، پس ندارند روسيو گسترش کردنمتوقف و مارانیب اديز تعداد درمان یبرا يکاف يمصنوع

هايي که بسیار سريع گسترش توانند در زمان شیوع عفونتکشورهای فقیرتر چطور مي
بهره از های باکیفیت در کشورهای کميابند با آن مبارزه کنند؟ تجهیزات و آزمايشگاهمي

هايي فناوری، کمبود بسیاری دارد، اما برخي کشورهای فقیرتر در حال حاضر استراتژی
 يابند که مفید است. مي

رسد ويتنام، با وجود منابع محدود و بدون دسترسي به تعداد زيادی از نظر ميبه
رد، جلوی عفونت گسترده را گرفته های آزمايشي و برخالف مرز طوالني که با چین داکیت

مورد مرگ داشته است.  بدون هیچ 19کوويد مورد مثبت  255آوريل، ويتنام  9است. تا 
  پس اين کشور چه کرده است؟

                                                           
1. Quest Diagnostics. 

 گوترش، ویآنتون
سازمان  رکلیدب

ملل متحد، 
 برداشتنخواستار 

در طول  هامیتحر
ن است بحرا نیا

از  یاریو بس
 از هاییکایآمر

 درخواست نیا
 . کردند تیحما

https://inews.co.uk/news/health/coronavirus-germany-death-rate-confirmed-cases-2502388
https://inews.co.uk/news/health/coronavirus-germany-death-rate-confirmed-cases-2502388
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/germany-coronavirus-death-rate.html
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing
https://amp.cnn.com/cnn/2020/04/01/politics/testing-backlog-coronavirus-quest-invs/index.html
https://amp.cnn.com/cnn/2020/04/01/politics/testing-backlog-coronavirus-quest-invs/index.html
https://portside.org/2020-03-26/vietnam-covid-19-and-public-health
https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
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درصد از  89های بهداشتي جامعي را برای سیستم بهداشت عمومي ويتنام، مراقبت
شهروندان خود ارائه کرده است و در تمام مناطق پزشک، پرستار و ديگر کارکنان بهداشتي 

سنجي شده و در صورت داشتن تب شود تبقرار داده است. هر فردی که وارد ويتنام مي
ماندن بر آنها روز در خانه 14حتي افرادی که تب ندارند، دستورالعمل شود. باال قرنطینه مي

و از  شود. آنقدر اين دستورالعمل جدی است که نامشان در روزنامه محلي چاپاعمال مي
ها را بیرون خانه ديدند به مقامات بهداشت محلي اطالع دهند. شود اگر آنمردم خواسته مي

های بهدشتي برای بررسي ، يکي از کارکنان مراقبتاگر در گروهي يک غريبه حاضر شود
 به آنها مراجعه خواهد کرد. 

باشد، کل ساختمان به مدت دوهفته  19کوويد اگر يکي از افراد ساختمان، مشکوک به 
قرنطینه خواهد شد اما قرنطینه به سبک ويتنام؛ شامل سه وعده غذا در روز است که با 

هايي های بزرگ ايستگاههای ساختمانهزينه اندکي ارسال خواهد شد. در تمام ورودی
های خالي ها. ويتنام از هتلکند، نه فقط دستوجود دارد که تمام بدن را ضدعفوني مي

کند و يکي از خدمات اين قرنطینه ويزيت پزشک در عنوان مرکز قرنطینه استفاده ميبه
ها، زنند و هیچ گزارشي از افزايش غیرمنطقي قیمتمنزل است. همه در ويتنام ماسک مي

 خريد از روی وحشت يا احتکار وجود ندارد. 
داشته است، اما اين 19کوويد ، رويکرد متفاوتي در برابر تايوانديگر همسايه چین، 

های پیشگیرانه رويکرد هم مزيت سیستم جامع بهداشت عمومي را همراه با تأکید بر مراقبت
 2019دسامبر  31ز دارد. با وجود تعداد زياد پروازهای روزانه بین تايوان و چین، تايوان ا

ژانويه  20تدريج محدود کرد. تايوان نیز، مانند کره جنوبي، از پروازهای داخلي به کشور را به
را همراه با رديابي افراد در تماس با مبتاليان و آزمايش و ايزوله موارد  19کوويد آزمايش 

مدارس، بین جای بستن مثبت آغاز کرد. اما تايوان از تعطیلي ملي جلوگیری کرد و به
آموزان وسايل جداکننده قرار داده است. همچنین منابع محدود ماسک خود را دانش

آوريل، تايوان  9بندی و هر هفته تعداد محدودی را بین هر خانواده توزيع کرد. تا سهمیه
 مثبت داشت و از اين تعداد فقط پنج نفر فوت کردند.  هنمون 380فقط 

ي شديدی قرار داشت. اعتقاد بر اين است که از سال مال هونزوئال از پیش در مخمص
اياالت متحده که مانع واردات دارو، غذا و ديگر  ههای ظالمانتحريم هو در نتیج 2017

سازمان ملل متحد،  رکلیدب 1گوترش، ویآنتوند. فوت کردن هزار نفر100مايحتاج اولیه شد،
 نيا از هاييکاياز آمر یاریبحران است و بس نيدر طول ا هاميتحر برداشتنخواستار 
 . کردند تيحما درخواست

                                                           
1. Antonio Guterres. 

 که یزمان تا
 یطورکلبه جهان

 یریگهمه نیا از
 ابد،ی نجات
 سفر و تجارت

 کاهش یالمللنیب
 خواهد یدیشد

 تا نیبنابرا داشت؛
 گرید که یزمان

 همچنان کشورها
 نیا چنگال در

 رند،یاس یماریب
 یکشور چیه

 به کامالً تواندینم
 یعاد وضع

 .بازگردد
با  نیچ

 هزار چهلاستقرار 
در  یپزشک پرسنل

و  یاستان هوبئ
 یابیدادن ردانجام

جامع  شیو آزما
افرادِ در تماس با 

 روسیو ان،یمبتال
استان  نیرا در ا

.کرد کنشهیر

https://www.cbc.ca/news/business/taiwan-covid-19-lessons-1.5505031
https://www.cbc.ca/news/business/taiwan-covid-19-lessons-1.5505031
https://www.codepink.org/venezuela_asks_global_court_to_condemn_us_sanctions
https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
https://news.cgtn.com/news/2020-03-01/Sun-Chunlan-hails-the-medical-teams-from-other-provinces-OvFRTqzhYc/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-03-01/Sun-Chunlan-hails-the-medical-teams-from-other-provinces-OvFRTqzhYc/index.html
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مورد مرگ را تأيید کرده است.  9نمونه مثبت و  171فقط  ونزوئالآوريل،  9اما از تاريخ 

مي از کارشناسان بهداشت و چند تُن از منابع موردنیاز را ، تیهزار کیت آزمايشي 320چین 

کوويد داروی کوبايي که چین برای درمان  1هزار دوز اينترفرون، 10پزشک و  130 کوبافرستاد. 

 ین روسیه نیز تجهیزات و لوازم پزشکي فرستادند. استفاده کرده بود و همچن 19

نیز مانند ويتنام، تايوان و ديگر کشورها از داشتن يک سیستم جامع مراقبت بهداشت  ونزوئال

میلیون نفر  2/12مارس،  13در  19کوويد است. پس از تأيید اولین نمونه  ملي بهره برده

هزار نفری که عالئم را گزارش 20هايي در خصوص سالمتي خود تکمیل کردند و پرسشنامه

های اجتماعي های پزشکي استفاده کردند. گروهکردند از امکان ويزيت در خانه توسط تیم

دهند. پرداخت اجاره پزشکي، ويزيت در خانه انجام ميهزار دانشجوی  12سازند و ماسک مي

 کند. به تعلیق درآمده، دولت حقوق و دستمزد را تضمین مي

کردند. مرزهای ها فوت نفر از اين نمونه 15مثبت داشت و  هنمون 515آوريل  9از  کوبا

مدت کشور به روی افراد غیربومي بسته، اقتصاد گردشگرمحور اين کشور را متوقف و آثار طوالني

تنها گسترش ويروس را در داخل کنترل اياالت متحده تشديد شد. کوبا نه ههای ظالمانتحريم

اگوئه، جامائیکا، سورينام هايي از پزشکان و پرستاران را به ايتالیا، ونزوئال، نیکارکند، بلکه گروهمي

 ای برای جهان است. که الگوی قهرمانانه فرستدميو گرانادا 

 است نينو یرهبر دنبالبه ايدن

در اندکي از کشورهای جهان، صرفاً يک تصوير کلي است.  19کوويد گیری همهاين نگاه به 

رود و هیچ کشوری جز چین )و شايد کره جنوبي( ها هر روز باالتر ميتعداد موارد مثبت و مرگ

رهای فقیرتر در آسیا، آفريقا و آمريکای شدن بیشتر کشوويروس را کنترل نکرده است، اما با آلوده

التین، تعداد اندکي از آنها، زيرساخت مراقبت بهداشتي مثل ويتنام يا کوبا دارند. بنابراين زماني 

میرند اين کشورها شوند و ميتدريج بیمار ميکه تعداد زيادی از شهروندان کشورهای مختلف به

 برای کمک به کجا بايد مراجعه کنند؟ 

 ندهيآ یهاماه در. کند حل 19کوويد  با را مشکالتش کوشديم متحده تااليا

 زاتیتجه ،يمصنوع تنفس دستگاه يکاف تعداد کرد خواهد تالش متحده االتيا
                                                           

1. Interferon. 
فزايش مقاومت های آلوده به ويروس آزاد ساخته و موجب تحريک سیستم ايمني و اکه سلول است نوعي پروتئین

حمله ويروسي،  ردر برابساختن سلول هايي در بدن هستند که با مقاومها ملکولشوند. درواقع اينترفرونبدن مي
و در  کنندهای ويروسي مقاوم ميخصوص در برابر عفونتبهبدن را ها توانند علیه آنها وارد عمل شوند. اينترفرونيم

 مترجم(و سرطان( شرکت دارند. ) HIVدر  ها )مثالًهای ايمني طبیعي بدن، حتي در غیاب ويروسواکنش

 فرصت بحران نیا
 هارائ نیچ یبرا

 هسازند یرهبر
به  یالمللنیب

است که  یروش
افراد  یزندگ

را نجات  بسیاری
خواهد داد و در 

که  یلیو تبد رییتغ
موضوع در  نیا

 یقدرت جهان
.خواهد کرد جادیا

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html#countries
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html#countries
https://pi.pardot.com/emailTemplateDraft/read/id/29155
https://jacobinmag.com/2020/3/cuba-coronavirus-braemar-doctors-health-care
https://jacobinmag.com/2020/3/cuba-coronavirus-braemar-doctors-health-care
https://www.commondreams.org/views/2020/03/25/venezuelas-coronavirus-response-might-surprise-you
https://www.thenation.com/article/world/coronavirus-cuba-sanctions-aid/
https://edition.cnn.com/2020/03/26/world/cuba-coronavirus-medical-help-intl/index.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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 با تا بسازد اي کند هیته يپزشک کارکنان و دارو شگاه،يآزما و شيآزما تیک ،يحفاظت

 یبرا که ندارد مازاد محصول نيبنابرا. کند مبارزه خودش کشور در یریگهمه نيا

 . بفرستد کشورها گريد

ارائه کند. همین  19کوويد موفق با  هنتوانسته است الگويي از مبارزاياالت متحده هنوز 

ومیر اياالت متحده بیشتر از چین؛ يعني کشوری است که چهار برابر حاال نیز آمار مرگ

عنوان به ييکايهزار آمر 100دولت ترامپ در مورد مرگ  يوقتاياالت متحده جمعیت دارد؛ 

. است هاييکايدر انتظار آمر يوحشتناک هنديآ کند،يصحبت م «خوب یويسنار» کي

را  يفیضع اعتماد ،یریهمه گ نيمتحده در برابر ا االتيا هشدیبندسرهم بد اریبس واکنش

 .دهديم کاهش دارد، متحده االتيا یرهبر به جهان اکنونکه هم

از سوی ديگر، چین تا حد زيادی ويروس را از جمعیت خود حذف کرده است و در حال 

فرستد. بسیاری از کاالهايي که جهان حاضر تخصص و منابع خود را به ديگر کشورها مي

شود ساخته مي برای مبارزه با اين ويروس به آنها وابسته است، از ماسک تا دارو، در چین

میزان تولید خود را افزايش دهند و  تا بسیج کرده استهای محلي را و دولت، شرکت

مک کند. در جهاني ک محصوالتشان را مستقیم به دولت بفروشند تا به تأمین تقاضای

اش را تاجران ثروتمند چیني تأمین دستگاه تنفس مصنوعي، که هزينه 1000آوريل، چین 4

 .ارسال کردهای نیويورک کرده بودند، به بیمارستان

خودش را در اختیار  ههايي از تجربگیری و درسبراين، چین اطالعات اين همهعالوه

مورد نقش چین  ها درهای غربي. ديدگاهدادجهان قرار پزشکان و مقامات بهداشتي سراسر 

های شیوع اين بیماری و انتقاد از محدوديت هدلیل انکار اولیدر اين بحران از سرزنش چین به

در  را و تخصص اين کشور وکمک کرده رییتغاين کشور برای آزادی فردی در ووهان 

رو شدند. های دشوار مشابهي روبهها با انتخابکه ديگر کشورها و دولت رفتنديپذزماني 

های درماني مؤثر، تالش وجوی روشهای شهر نیويورک، در جستپزشکان بیمارستان

 کنند تا حدامکان از پزشکان چین بیاموزند. مي

 ايآ بحران، نيا به يالمللنیب واکنش در نیچ یرهبر نقش و متحده االتيا يناکام با

 تیاهم آن، در که باشد يچندقطب یایدن به انتقال در يعطف نقطه توانديم 19کوويد  بحران

تواند به مانع مؤثری برای آيا اين امر مي است؟ متحده االتيا همانند جهان یرهبر در نیچ

 تبديل شود؟ قدرت امپراتوری اياالت متحدهها و خطرات مخرب مهارجنبه

 متحده االتیا
 مشکالتش کوشدیم

 حل 19 دیکوو با را
 یهاماه در. کند

 متحده االتیا ندهیآ
 کرد خواهد تالش
 دستگاه یکاف تعداد

 ،یمصنوع تنفس
 ،یحفاظت زاتیتجه
 و شیآزما تیک

 و دارو شگاه،یآزما
 یپزشک کارکنان

 بسازد ای کند هیته
 یریگهمه نیا با تا

 خودش کشور در
 نیبنابرا. کند مبارزه

 ندارد مازاد محصول
 گرید یبرا که

 .بفرستد کشورها
دولت  یوقت

ترامپ در مورد 
هزار  100مرگ 

عنوان به ییکایآمر
 یویسنار» کی

صحبت  «خوب
 ندهیآ کند،یم
در انتظار  یوحشتناک

. است هاییکایآمر

https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/28/global-confidence-us-russia-gallup-poll-report-tie
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
http://www.informationclearinghouse.info/51237.htm
http://www.informationclearinghouse.info/51237.htm
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دنگ  «اصل 24»استراتژی يگاه خود را در جهان، مطابق چند دهه است که چین جا

آرامي مشاهده کنید؛ موقعیتمان را محکم کنید، با آرامش به»تعريف کرده است:  1ژيائوپینگ

پنهان کنید و منتظر زمان مناسب باشید؛ در حفظ هايمان را بر امور مسلط شويد؛ ظرفیت

 2.«سروصدا کوشا باشید و هرگز ادعای رهبری نکنیديک زندگي بي

طور ضمني هدايت در چین به قدرت رسید به 3پینگشي جین 2012از زماني که در سال 

که  اصل به موقعیتي 24جديدی در تاريخ چین را به او سپرد؛ يعني حرکت از استراتژی  همرحل

 در آن، چین بتواند نقش رهبری اقتصادی و ديپلماتیکي مشابه نقش اياالت متحده داشته باشد. 

کاراکتری تأيید کرد،  24نیز استراتژی اند و متذکر شده بسیاری از تحلیلگرانطور که همان

 ينظام نظر از نکهيا بدون ،کند حفظ را تعادل جهان، در خود نفوذ اثبات یبرا است مجبور نیچ

 زیدآميتهد اي يتهاجم کشورها، گريد نظر از که دهد انجام ياقدام اي کند کيتحر را متحده االتيا

اختالفات مربوط به جزاير واقع در دريای . اين کشور تالش کرده است در مورد برسد نظربه

جنوبي چین و ديگر نقاط مورد مناقشه، که احتمال برخورد نظامي دارد، اقدامات احتیاطي جدی 

اقتصادی گسترده با هدف  هيک پروژه توسع 4انجام دهد. طرح راه و کمربند ابريشم جديد چین

 تقويت اتصال چین با جهان، تا امروز، محور استراتژی مدام در حال تغییر چین بوده است.

رو خواهد شد، نیازمند رهبری بحراني که جهان در شش ماه يا يک سال آينده با آن روبه
ی کند، اما براشايسته است. سازمان بهداشت جهاني در حال حاضر نقش مهمي ايفا مي

                                                           
1.Deng Xiaoping عمالً حاکم چین بود و در  90تا اوايل دهه  70مدار و رهبر چیني که از اواخر دهه سیاست ؛

مائو  ؛ زيراقرار گرفت یهاو مورد تصف ،به حزب کمونیست چین پیوست. در دوران انقالب فرهنگي چین 1920دهه 
 :يالیسم به مرکزيت آمريکا و دوماول امپر :داری وجود دارد که بايد علیه آن مبارزه کردمعتقد بود دو نوع سرمايه

داری داری درون حزب کمونیسم که از قضا صادق درآمد و حزب کمونیسم چین با يک حرکت به سمت سرمايهسرمايه
بیني مائو صحه گذاشت. با آغاز رهبری هايشان بر پیشو سرکوب شديد مردم و فساد گسترده سران حزب و خانواده

 .های درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم در چین آغاز گشتت چین، سیاستيائوپینگ بر حزب کمونیسژدنگ 
استعفا داد. دنگ  1989يائوپینگ از آخرين مقام خود در سال ژپس از دستور حمله به میدان تیان آن من دنگ 

 سالگي درگذشت. )مترجم( 92در سن  1997فوريه  19يائوپینگ در ژ
2. “Observe calmly; secure our position; cope with affairs calmly; hide our capacities 

and bide our time; be good at maintaining a low profile; and never claim leadership.” 
3 .Xi Jinping های دبیرکل حزب  ترين مقام جمهوری خلق چین اســت که پســت رتبهمدار چیني و عاليســیاســت ؛

ــت چین و رئیس ــیون مرکزی ارتش چین را بر عهده دارد. ازآنجاکه کمونیس ی  وجمهور جمهوری خلق چین و رئیس کمیس
 )مترجم( شود.چین ياد مي« مقامرهبر عالي»عنوان هترين مناصب حزب، دولت و نظامي را برعهده دارد گاهي از او بعالي

گذاری در (،  طرح سرمايهBelt and Road Initiativeطرح راه ابريشم جديد يا طرح يک کمربند و يک جاده ) .4
راه ابريشم »و « کمربند اقتصادی راه ابريشم»کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری  60زيربناهای اقتصادی بیش از 

گذاری . پشتوانه اين طرح قدرت صنعتي اقتصاد چین و توان سرمايهاست دهکرارائه  2013است که چین در سال « دريايي
تواند به همراه قدرت نظامي چین، به هژموني اين کشور در آسیای شرقي بینجامد و در نهايت با آن است. اين طرح مي

 ند. )مترجم(سوی قدرت برتر در اقتصاد جهاني رهنمون کق بر مسیرهای تجاری خشکي و آبي اوراسیا، چین را بهوافت

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/24-character.htm
https://www.scmp.com/news/china/article/1578761/deng-xiaopings-guiding-principles-are-still-play-today
https://www.scmp.com/news/china/article/1578761/deng-xiaopings-guiding-principles-are-still-play-today
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های بزرگ اقتصادی وابسته است. اگر تأمین منابع موردنیاز و انجام رهنمودهايش به قدرت
های درماني و تخصصي موردنیاز جهان امروز پیشگام چین در تأمین تجهیزات و نیز روش

تواند اين کار را در حالت احترام و تسلیم برای سازمان ملل متحد و سازمان باشد، مي
گرايي اياالت متحده، تجاوز و تحقیر جانبهها يکم دهد. پس از دههبهداشت جهاني انجا

گرا استقبال الملليو نهادها، بیشتر کشورهای جهان از اين نوع رهبری بین المللحقوق بین
 خواهد کرد.

طلبان مقتدر واشنگتن به نقش چین در کمک به کس جز دونالد ترامپ و جنگهیچ
حل بدترين بحران سالمت عمومي قرن اخیر غبطه نخواهند خورد، مگر اينکه چین 

 نیچ یبرا فرصت بحران نياازحد، خود را درگیر کند يا اشتباهات جدی انجام دهد. بیش
نجات خواهد داد  را بسیاریافراد  يزندگاست که  يبه روش يالمللنیب هسازند یرهبر هارائ

توانیم ، فقط ميخواهد کرد جاديا يموضوع در قدرت جهان نيکه ا يليو تبد رییو در تغ
تری برای خود در يک تر و مشروعامیدوارم باشیم که اياالت متحده نیز جايگاه سازنده

 تر است. تر و باثباتتر، عادالنهجهان چندقطبي خواهد يافت که آرام
 

 

 

 

 

 یناکام با
 و متحده االتیا

 نیچ یرهبر نقش
 واکنش در

 نیا به یالمللنیب
 بحران ایآ بحران،

 تواندیم 19دیکوو
 در یعطف نقطه
 یایدن به انتقال
 که باشد یچندقطب
 تیاهم آن، در

 یرهبر در نیچ
 همانند جهان

 متحده االتیا
 است؟

 مجبور نیچ
 اثبات یبرا است

 در خود نفوذ
 را تعادل جهان،

 بدون ،کند حفظ
 نظر از  نکهیا

 االتیا ینظام
 کیتحر را متحده

 یاقدام ای کند
 از که دهد انجام

 کشورها، گرید نظر
 ای یتهاجم

 نظربه زیدآمیتهد
.برسد

http://www.informationclearinghouse.info/51237.htm
http://www.informationclearinghouse.info/51237.htm
http://www.informationclearinghouse.info/51237.htm
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مجازات جمعی، همواره هدف 

 آشکار تندروهای 

 1طرفدار تحریم ایران بوده است
 نويسنده: الی کليفتون2
 مترجم: زهرا اکبری3

 چکيده

وپنجه نرم های ظالمانه آمريکا دستچند سال است ايران با تحريم

جمهوری اسالمی ايران، بردن نظام کند. دولت آمريکا برای ازبينمی

گرفته است مردم ايران را تحت فشار حداکثری قرار دهد.  تصميم

 رو شده، تحريمامروز که ايران مانند ساير کشورها با بحران کرونا روبه

مواد دارويی و پزشکی در دستور کار مقامات آمريکايی قرار گرفته 

يی و مواد است. سياستمداران آمريکايی از تحريم مواد غذايی، دارو

برای گرفتن امتياز از ايران سر مسئله  ها،اوليه مورد نياز کارخانه

برند تا ايران را به حضور در پای ميز مذاکره مجبور ای بهره میهسته

های سياستمداران آمريکايی گيریکنند. مقاله پيش رو، بخشی از جهت

 دهد.جانبه را شرح میو دليل اعمال فشارهای همه

 ن: ويروس کرونا، تحريم، فشار حداکثری، تجارت بشردوستانه.کليدواژگا

 

                                                           
1. Collective Punishment Has Always Been the Stated Goal of Iran Sanction Hawks 

https://responsiblestatecraft.org/2020/03/23/collective-punishment-has-always-been-
the-stated-goal-of-iran-sanctions-hawks/. 

2.Eli Clifton. 

متداری مسئوالنه کردن سیاست خارجي در مؤسسه کوئینسي برای حکوبرنامه دموکراتیک پژوهش مدير کلیفتون، الي
 .دارد تمرکز آمريکا خارجه سیاست و سیاست بر نقش پول در که است محقق نگارروزنامه يک و
 (zazahraakbari@gmail.comادبیات انگلیسي. ) و زبان آموخته کارشناسيدانش .3
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هزار و سیصد  بیست و سه بیش از که تاکنون ،گیر کرونا در ايرانهمهويروس  ثیرأت

کمبود منابع پزشکي ، نفر را مبتال کرده و جان بالغ بر هزار و هشتصد نفر را گرفته است

ترين کنندهيکي از نگرانن، باختگاجانتعداد تخمیني  آورحیرت آماربرای درمان بیماران و 

 .گیر استهمه سرايتهای نمونه

که کارشناسان درحاليکرونا  گیریهمه بحبوحه در متحده اياالت جديد هایتحريم

 «حداکثری فشار»با  های دولت ترامپتحريم رژيم ،حقوق بشرمدافعان بهداشت عمومي و 

ان تحريم دانند، طرفداراين کشور مي بحران بهداشت عمومي را يکي از عوامل تشديد علیه ايران

تجارت »و بسیار تندرو مدعي هستند معافیت تحريمي  اتاق فکر ودر دولت ترامپ و د

 .برای حل مشکل نیازهای پزشکي ايران کافي است «بشردوستانه

اند با هدف به های گسترده سعي نمودهمتحري کمپینحقیقت اين است که طرفداران  

اقالم  نظام، فروپاشي وايجاد آشوب  يا تحريک مردم برای زانو درآوردن حکومت ايران

است  به همین دلیل احتماالً ودريغ کنند  مصرفي مورد نیاز زندگي روزمره را از مردم ايران

 (ا تغییر رژيم آن)يجنگ با ايران  متحدانش در مسئلهدولت ترامپ و  تا به امروز که

ها علیه ايران کوتاه بیايند و تحريمالمللي خواهند در مقابل انبوه فشارهای داخلي و بیننمي

 را کاهش دهند.

 آمريکا، بنیاد دفاع از در حقیقت اظهارات و اقدامات طرفداران تحريم در وزارت خارجه

اعمال مجازات عمومي  بهخود را  تمايل 2ای،و سازمان اتحاد علیه ايران هسته 1هادموکراسي

 ند.اهثباتي سیاسي و فروپاشي دولت نشان دادعنوان ابزاری برای ايجاد بيعلیه ايران به

 بحران حل به کمک و ايران با دوستانهانسان تجارت ادعای آمريکايی؛ پارادوکس

 غذايی  و دارويی جديد هایتحريم سنگين سايه زير کرونا،

کرونا، مايک پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا،  بحران مارس و در بحبوحه 17روز در 

که حتي زماني»خبرنگاران گفت: های جديدی را علیه ايران اعالم کرد. وی به تحريم

شود، مسیر باز ها به پول مياطمینان داريم فشارهای حداکثری مانع دسترسي تروريست

 «.ای برای تسهیل معامالت قانوني داريمدوستانهانسان

                                                           
1.FDD=Foundation for Defense of Democracies. 

 سیاست و ملي امنیت بر آن تمرکز که است واشنگتن در مستقر کار نومحافظه انديشکده يک ها،دموکراسي از دفاع بنیاد
 (مترجم. )آمريکاست خارجه

2. UANI=United Against Nuclear Iran. 
  ایمنطقه قدرت به ايران شدنتبديل از جلوگیری برای حزبي است غیر و غیرانتفاعي سازمان يک ای،هسته ايران علیه اتحاد
 (مترجم. )ایهسته سالح دارای

 هایتحریم
 ایاالت جدید

 بحبوحه در متحده
 .کرونا گیریهمه

 پارادوکس
 ادعای آمریکایی؛

 تجارت
 با دوستانهانسان
 به کمک و ایران

 کرونا، بحران حل
 سنگین سایه زیر

 جدید هایتحریم
  .غذایی و دارویی
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رغم تأکیدهای دوستانه موافق نیستند و عليبسیاری با اين اظهارنظر درباره مسیر انسان ماا

بر اينکه دولت ترامپ برای مقابله با بحران ويروس کرونا به ايران مبني ئومکرر مايک پمپ

 .ارائه نکرده است ها رایشنهادمحتوای اين پوی هنوز جزئیات  .پیشنهاد کمک کرده است

کوئینسي برای  مؤسسه با مصاحبه در ايران، بشر حقوق بانديده پژوهشگر فر،سپهری تارا

 رژيمهای بشردوستانه در نشان داد معافیت ی ماهاپژوهش»گفت:  1حکومتداری مسئوالنه

 دادنها برای انجامها و بانکشرکتمیلي شديد بي کاهش درعمالً مريکا آجانبه های همهتحريم

 «.ازجمله تجارت بشردوستانه که قاعدتاً قانوني است، تأثیری نداشته استمعامله با ايران 

 دسترسي زمینه در هم نظام خدمات درماني ايران،ها، در نتیجه اين تحريم»او افزود: 

 «.است پزشکي آسیب ديده تجهیزات به دسترسي خصوص در هم و خاص داروهای به

 از مهمي بخش بشردوستانه، بحران تهديد و جمعيتنبیه دسته اذعان کرد پمپئو حتي

 ايران رهبران» بود: کرده اظهار 2018 سال در پمپئو مايک تحريمي مد نظر اوست. سیاست

 اينکه نه کنند؛ استفاده دارو واردات برای مردمشان زنده بمانند و از ثروت خود که اراده کنند بايد

 خاورمیانه استفاده کنند در قدس، سپاه قاسم سلیماني، فرمانده تحرکات برای تأمین هزينه آناز 

 «.شده است نابودی و مرگ باعث که

 ويروس گیریهمه رغمعلي ايران، علیه «فشار حداکثری» طرفداران از مهم گروه دو

رئیس بنیاد  2دوبوويتس، اند. مارکشده ايران مردم جمعيبارها خواستار تنبیه دسته کرونا،

های شديد و اقدام نظامي اين انديشکده مرتب خواستار تحريم ـ هادفاع از دموکراسي

 را ايران ملت همه علیه تنبیهي اقدامات ضرورت مکرر ـ بازدارنده علیه ايران بوده است

 است.  شده يادآور
 به را گذارانقانون ،ژورنال استريتوالوی در آوريل گذشته، در ستون نظرات روزنامه 

 ايجاد و ايران اقتصاد مهم و کلیدی هایبخش کردنفلج» هدف با «تحريم ديوار ساختن»

 اهرم تواندمي حاصله، سیاسي و اقتصادی ثباتيبي»افزود:  او فراخواند.« بیشتر اعتراضات

  «.باشد بهتر جانبههمه توافق يک برای فشاری

 تنبیه در ماه سپتامبر بار ديگر اظهار داشت: نیوزفاکسدوبوويتس در مصاحبه خود با شبکه 

 کشور اين سران قراردادن فشار تحت برای مطلوب، راهبردی ايران، مردم گسترده جمعيدسته

 .است آنان ایهسته برنامه درباره ترامپ دولت با مذاکره برای

                                                           
1. Quincy Institute for Responsible Statecraft. 
2. Mark Dubowitz. 

 جمعیدسته تنبیه
 مردم گسترده

 راهبردی ایران،
 برای  مطلوب،

 فشار تحت
 سران قراردادن

 برای کشور این
 دولت با کرهمذا

 درباره ترامپ
 ایهسته برنامه

.است آنان
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يا اتمام ذخاير ارزی قرار دارند،  کاهش شرايط در ايران به عقیده من، مردم»وی گفت: 

لذا هزينه واردات کاالهای مورد نیاز کارخانجات را نخواهند داشت و با تعطیلي کارخانجات 

 ترسخت و سخت روز آنها هر دلیل، شرايطهمینبا بیکاری گسترده مواجه خواهند شد و به

اقتصاد ايران  دام، آنچناناق چند با توانددولت )آمريکا( مي کنممي فکر همچنین شد. خواهد

 بقای و مذاکره بین مجبور کند را اين کشور رژيم اقتصادی بکشاند که را به ورطه فروپاشي

 «.کند انتخاب را يکي حکومتش

 هدف مدتي، برای ايران مردم قراردادن فشار تحت. نیست جديدی پديده ذهنیت، اين

 2012 سال در ها،دموکراسي از دفاع بنیاد در آزادی پژوهشگر 1لدين، مايکل. است بوده آمريکا

 مرغ گوشت تهیه برای ايران مردم ناتواني از علني طوربه او. کرد عنوان ترپردهبي را بحث اين

 مطلب اين از او همچنین. دانست هاتحريم نتیجه زيادی حد تا را آن و کرد خرسندی اظهار

 دولت کنترل از عمدتاً که مشکالتي وجود دلیلبه را کشور اين سران ايران، مردم که بود خرسند

 «.داننداست مقصر مي خارج

 را خود دولت ايران، خشمگین مردم از بسیاری که نیست تعجب جای»: است آورده لدين

 چون است، تقصیربي حدی تا دولت البته. کنندمي سرزنش وکارکسب نابسامان وضعیت دلیلبه

 ديگر، سوی از اما است، يافته افزايش هاتحريم دلیلبه خوراکي غالت قیمت و واردات هزينه

 هایسیاست احتماالً و شد جديد هایتحريم آتش شدنبرافروخته باعث اول درجه در دولت رفتار

 .«است بحران بروز دلیل ترينمهم( ايران) رژيم ناکارآمد العادهفوق اقتصادی

 از سیاست تحريم مواد غذايي برای صريحطور به زمان، آن در آمريکايي سناتور يک

 ايالت نماينده و خواهجمهوری حزب از) 2کرک مارک وقت، سناتور مردم ايران حمايت کرد.

 ملت برای را غذايي مواد کمبود مشکل است ممکن که هاييتحريم با ارتباط در( ايلینوی

 بکشیم بیرون دولتي، شهروندان دهان از را غذا ندارد ايرادی هیچ»: گفت آورد وجودبه ايران

 . «آمريکاست خاک به مستقیم حمله تدارک حال در که

 همکاری مشغول ایمشورتي سازمان اتحاد علیه ايران هسته هیئت در کرک اکنونهم

ها از جمله مدت برای فشار بر تمام شرکتاست؛ اين سازمان يک کمپین طوالني

دوستانه با ايران به راه انداخته جارت انسانهای دارای مجوز دولت آمريکا برای تشرکت

 سابق مشاور 3شود. )ريچارد گلدبرگ، اسالمي جمهوری با تجارت آنها توقف باعث است تا
                                                           

1. Michael Ledeen. 
2. Mark Kirk. 
3. Richard Goldberg. 

 وقت، سناتور
 از) کرک مارک

 حزب
 و خواهجمهوری
 ایالت نماینده

 ارتباط در( ایلینوی
 که هاییتحریم با

 مشکل است ممکن
 غذایی مواد کمبود

 ایران ملت برای را
 آورد وجودبه

 ایرادی هیچ»: گفت
 از را غذا ندارد
 شهروندان دهان

 بیرون دولتی،
 حال در که بکشیم

 حمله تدارک
 خاک به مستقیم

.«آمریکاست
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به  ]ديگران را آنجا در و ها رفتبنیاد دفاع از دموکراسي به بعدها خارجي کرک، سیاست

 ريزیطي يک برنامه سپس او کرد. تشويق ايران علیه نظامي هایپذيرفتن[ گزينه

 ها همچناناز دموکراسي رفت، اما بنیاد دفاع ترامپ ملي امنیت شورای غیرمعمول، به

 علیه گسترده هایرژيم تحريم او در آنجا از کرد.مي پرداخت را او سفرهای هزينه و حقوق

 دولت «حداکثری فشار» ای، سیاستکرد(. سازمان اتحاد علیه ايران هسته حمايت ايران

 مارک قرار داد. تحسین و تشويق مورد «ايران اقتصاد فروپاشي حداکثری» را برای ترامپ

 غیرقابل حد رسیدن به...  تا اقتصادی انزوای» سازمان، از سیاست اين رئیس 1واالس،

 کرد. حمايت «تحمل

 تنبیه به ای،هسته ايران علیه اتحاد سازمان و هادموکراسي از دفاع بنیاد درواقع،

 به امتیازدادن جهت را کشور اين سران تا است مندعالقه ايران شهروندان جمعيدسته

 ترينبزرگ از تن چند اظهارات در مطالب اين. دهند قرار فشار تحت ایهسته برنامه

 . است شده منعکس آنها دارانسرمايه

، حداقل 2011ترامپ، تا سال  حامي مالي بزرگ 2ادلسون، شلدون و خواهجمهوری حزب

ديگر حامي  کند اواکنون ادعا ميمیلیون دالر به اين بنیاد کمک کرد. )اين بنیاد هم 5/1

بودجه سازمان اتحاد علیه ايران  سوميک به مالي اين بنیاد نیست(. وی همچنین نزديک

 هزار دالر تأمین کرد.  500با ارسال  2013سال  ای را درهسته

 ایهسته حمله بايد اوباما گفت که 3يشیوا دانشگاه حضار به 2013اکتبر  در ادلسون

 رهبران اگر کند تهديد و آغاز ايران در سکنه از اليخ بیاباني نوار يک در ایپیشگیرانه

 شد.  خواهد محو و نابود اين کشور نکنند، متوقف را ایهسته برنامه ايران،

 ای،کننده اصلي بودجه سازمان اتحاد علیه ايران هستهتأمین و میلیاردر 4کاپالن، توماس

در « سیاسي هایناآرامي»دنبال سودجويي از هايش بهشرکت که است گذاریسرمايه

 ، واالس2018 سال در ایکنفرانس سازمان اتحاد علیه ايران هسته در اند.خاورمیانه بوده

 هایتالش و او هایاز حمايت تا کرد اهدا کاپالن به را شدهقاب ايراني اسکناس يک

 ايران قدرداني کند. رايج پول آوردن ارزشپايین برای مشترکشان

                                                           
1. Mark Wallace. 
2. Sheldon Adelson. 
3. Yeshiva University. 
4. Thomas Kaplan. 

 از دفاع بنیاد
 و هادموکراسی

 اتحاد سازمان
هسته ایران علیه
 تنبیه به ای،

 جمعیدسته
 ایران شهروندان

 تا است مندعالقه
 کشور این سران

 جهت را
 به امتیازدادن

 ایهسته برنامه
 قرار فشار تحت
.دهند
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 اعمال و مواد غذايي نظامي، حمايت از کمبود حمله اقتصادی، يفروپاش درخواست

بسیاری از  برای اما همراه خواهد بود، سنگین بشردوستانه هزينه ، با«حداکثری فشار»

دلیل خودداری ترامپ  که است اینکته همان دقیقاً اين متحدانشان و ترامپ اعضای دولت

 دهد.مي امروز را شرح های آمريکا علیه ايران تا بهاز تعلیق تحريم

 سراسر تقريباً که گذشته سیل سال روند امدادرساني در» :داردمي اظهار فرسپهری تارا

 به سرمايه انتقال برای الزم مجوزهای مشکالت مربوط به بود، گرفته ايران را فرا کشور

از نظر گستردگي دامنه،  19کوويد کرد. شیوع  مواجه کندی با را امدادی هایتالش ايران،

تری است. اکنون تضمین دسترسي ايران به منابع مورد نیاز برای حفظ سالمتي تهديد جدی

 «.ها ايراني، يک مسئولیت جمعي استمیلیون
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در  یروزیپ یها براچگونه ژنرال

 ،شانیجنگ جهان

 1918آنفلوانزای   گیریبه همه 

 1دامن زدند

 2نويسنده: گرِث پورتر
 3مترجم: وحيده پيشوايی 

 

 چکيده

گيری کروناويروس، آمريکا همچنان مشغول اين روزها در اوج همه

های نظامی به قيمت جان سربازان خود و حتی سانسور خبری فعاليت

دهان آور فرمانتوجهی رعبشيوع اين بيماری در بين آنها است. اين بی

 یمحافظت از منافع نظام یبرانظامی اياالت متحده به سالمتی نيروها، 

 گيری آنفلوانزای. در همهاست دارشهير قاًيعم یعادت ،خود فکرانهکوته

نيز آمريکا تنها با هدف پيشبرد جنگ در اروپا، تلفات سنگينی  1918

ربانی به نيروها و مردم خود تحميل کرد و سربازان را بيش از جنگ، ق

متحده در  االتيا هایجنگ در بيماری کرد. اين عادت ديرينه که

د امروز بار ديگر خود را شیمشاهده م زيافغانستان و عراق ن تنام،يو

 دهد.نشان می

پردازی، اهداف نظامی، اياالت متحده آمريکا، کليدواژگان: دروغ

                                                           
1. How Generals Fueled 1918 Flu Pandemic To Win Their World War, The American 

Conservative, April 4, 2020 
Source: https://www.theamericanconservative.com/articles/how-generals-fueled-1918-

flu-pandemic-to-win-their-world-war/ 

2 .Gareth Porter گلهورن زهيجا نگار مستقل و برندهروزنامه کيپورتر  گرت ((Gellhorn ینگاروزنامهی ربرا 
 Manufactured Crisis: The Untold Storyاز جمله  متعددی یهاکتاب سندهياست. او نو 2012در سال 

of the Iran Nuclear Scare (2014 و )The CIA Insiders Guide to Iran  (2020 است که با ) همکاری
 .است نوشته (John Kiriakou) اکويریجان ک

 (Vahide.pishvaei@gmail.comکارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسي. )آموخته . دانش3

https://www.theamericanconservative.com/articles/how-generals-fueled-1918-flu-pandemic-to-win-their-world-war/
https://www.theamericanconservative.com/articles/how-generals-fueled-1918-flu-pandemic-to-win-their-world-war/
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 آنفلوانزا، ويروس کرونا.

گرفتند  دهيهشدارها را ناد ،هاو بوروکرات ارشد افسرانمانند امروز، آن زمان هم  درست
 .اعزام کردندرا به خارج از کشور  روهایعواقب آن، ن رغم بهو 

 یهااتیدر عمل یجد يراتییاست تغ کرده وادار را کايارتش آمر روس،يکروناو یریگهمه

در مقابل  یادهندههشدارمقاومت  زین ييايدر یروین ژهيواما پنتاگون و به ،کند جاديخود ا

 خود از خدمت نیدر ح باشحالت آماده به دادنانيپا یبرا ييايدر -ينظام یهاييجاجابه

 ازقوی و هولناک  روسيواين در برابر  نیروهامحافظت از  یبرا قطعاًکه  اندداده نشان

 ابتدا الزم بود.  همان

 اما پنتاگون ،اندنیرو را از حضوری به مجازی تغییر داده جذبجلسات  يي،ايدر یرویو ن ارتش

های آموزشي و تمرينات نظامي را لغو برای تعويق حداقل يک ماهه برنامه ارتش یهاول میتصم

 يآموزش یهابه اردوگاه نیروهای مسلح سربازاناعزام به گرفته است همچنان  میو تصم کرده

    .خواهند بودن گذاری فیزيکيفاصله به حفظکه بدون شک آنها قادر  ييجا ؛ادامه دهد اصلي

در  روسيوانتشار که  1تئودور روزولت يو. اس. اس مابریاو هواپن تانیپنجشنبه، کاپ روز

 یرویبه ن در آن کهی انامه خاطر افشایبه. او از پست خود برکنار شدشده بود،  آن گزارش

، از کنديم ديملوان را تهد 5000 يسالمت سرعت عمل، هشدار داده بود کوتاهي در ييايدر

 شد.  طرف مقامات مافوق خود توبیخ

« حیاتي يمل تیامن یبرا» ی نظاميهاتیفعال کهنيا تصريحبا  2ک اسپر،دفاع، مار ريوز

 يکس اي. اما آتوجیه کرد را هاتیفعالاين از  یاریبس تداوم معمول برمبنيخود  میتصماست، 

 همین االن ديوجود دارد که پنتاگون با الوقوعقريب ينظام ديتهد کي کندباور ميواقعاً 

 حقیقي ديکه تنها تهداند دهیفهم بسیاریدر خارج از پنتاگون  د؟آن آماده کن یبرا خود را

   است. روسياوون، خود کورتیامن اين یبرا

 فکرانهکوته يمحافظت از منافع نظام یپنتاگون برا دارشهير قاًیعادت عم اسپر، ماتیتصم

 ی، موردیرفتار یالگو ني. ادهديي را نشان ميکايآمر یروهاین يسالمت متیخود به ق

را يادآوری  ادر اروپ 3کايآمر نظامي یساؤر توسط جنگ تيريمد ؛ يعنيترمیمراتب وخبه

 رانگريو گیریطي همهبه جنگ در اروپا مي اعزا نیروهای در مقايسه با. آنها کندمي

                                                           
1. USS Theodore Roosevelt. 
2. Mark Esper.  
3. U.S. service chiefs. 

پنتاگون و به
 یروین ژهیو

 زین ییایدر
مقاومت 

 یادهندههشدار
در مقابل 

 یهاییجاجابه
 ییایدر -ینظام

 دادنانیپا یبرا
حالت آماده به

 نیباش در ح
 خود ازخدمت  
.اندداده نشان
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 به مراتب، را گرفتنفر در سراسر جهان  ونیلیم 50 جان، که «1918يي ایاسپان یانزاوآنفل»

 عمل کردند. تررحمانهبي

و  ایتانيبرمتحده،  االتيا يوقت رايز ؛خوانده شد «ييایاسپان یانزاوآنفل» یماریب نيا

را  ریگهمه یماریب نيا وعی، اخبار مربوط به شخود مردم هیحفظ روح یبرا يهمگ ،فرانسه

آزادانه مشغول گزارش  ،طرفيب یایاسپانکردند، مطبوعات در يسانسور م شانيدر کشورها

 یهامتحده در اردوگاه االتيدر ا شیوع اصليموج  نی. در واقع، اولبودموارد آنفلوانزا در آنجا 

 . بودشده  برپا خدمت به جنگ یکه برا رخ داد اين کشور يآموزش

در  هسکل بخش از قتیدر حق 1918 گیریهمهدهد يمستند فراوان نشان م شواهد

العاده ی فوقانزالوآنفي نوع هبآن از ساکنان  یاریبس و آغاز شد 1918سال  ليدر اوا 1کانزاس

 2يليراش در فورت ارتکمپ فانستون به  اين بخشاز ساکنان  يبرخسپس شدند.  مبتال شديد

 50ارتش بود که در هر دوره  يمرکز آموزش نيتربزرگفرستاده شدند. اين بخش کانزاس 

دو هفته، هزاران سرباز  يط ديدند.آموزش مي جنگد در اين اردوگاه، برای جديسرباز هزار 

 نفر جان باختند.  38شدند و  آلوده ديجد یانزاآنفلو روسيو بهدر اردوگاه 

که در سراسر کشور  ي،اردوگاه بزرگ آموزش نظام 32از  اردوگاه 14در  سربازان جديد

 بالفاصله موارد مشابهند، بودمتحده در اروپا مستقر شده  االتيجنگ ا تأمین نیروی یبرا

 کمپ یروهاین يبرخ اعزام علتبه  ظاهراًکردند. اين مسئله  آنفلوانزا را گزارش وعیش

از آنها قبالً  یاری، که بسنیرو، صدها هزار 1918مه  هما تابود.  هااردوگاهتون به آن فانس

 طيها شرايکشتدر و ازدحام  عازم اروپا شدند تدريج از طريق کشتيبهبودند، شده آلوده 

  کرد. فراهم روسيو انتشار هرچه بیشتر یرا برا ايدئال

. مبتال شدند روسيبه و ييکايآمر نیروهایاز  یشتریتعداد ب باز همفرانسه،  سنگرهای در

صرفاً جنگ اين  گردانندگاناما  همراه بود، نسبتاً اندک تلفات تر وفیخف یماریدر ابتدا با ب

 نيبه اکردند. اين مسئله مي نيگزيجابا نیروهای تازه و  هیتخلبه پشت جبهه را  انماریب اين

 داد.تر ميو کشنده ترمسری ييهابه گونه را و جهش یسازگار فرصت ،روسيو

آشکار اوت  27 دربوستون  بندربه  بازگشت نیروهاپس از  ،به جنگ کرديرو نيا عواقب

. را با خود به همراه آورده بودند روسيوتر از و کشنده تربسیار مسری یاگونه زيرا آنان شد؛

 در خارج شهر 3کمپ دِوِنزسپتامبر در  8 تابوستون و خود به سرعت وارد سپس ويروس 
                                                           

1. Haskell County, Kansas. 
2. Camp Funston, Ft. Riley. 
3. Camp Devens. 

 یماریب نیا
 یانزاوآنفل»

خوانده  «ییایاسپان
 یوقت رایز ؛شد

متحده،  االتیا
 ،و فرانسه ایتانیبر

حفظ  یبرا یهمگ
 مردم هیروح
، اخبار خود

 وعیمربوط به ش
 یماریب نیا

را در  ریگهمه
 شانیکشورها
سانسور 

کردند، یم
مطبوعات در 

 یایاسپان
آزادانه  ،طرفیب

مشغول گزارش 
موارد آنفلوانزا در 

.بودآنجا 



66 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر، 

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

ر

 

 

ره
ما

 ش
ب

غر
ت 

اح
سی

16
4

 

اين ويروس را  ديجد نوع مبتال به ضيهزاران سرباز مر اردوگاه نيده روز، ا ي. طشدظاهر 

   دند.ش نظامي یهايکشتبه قصد اروپا سوار از افراد آلوده در اردوگاه،  يداشت و برخ

سراسر  به اردوگاه دونزدر سپتامبر و اکتبر از  ديجد کشندهويروس  گونهاين، ینح نیهم در

. از ماه ی دچار اين بالی خانمانسوز کردگريد ی را پس ازمتحده پخش شد و شهر االتيا

 و 1نگیژنرال جان پرش فرماندهيمتحده در فرانسه، به  االتيا يگان نظاميسپتامبر به بعد، 

 ييکايآمر نیروهای مدانستند که هيم يوبخجنگ در وزارت جنگ در واشنگتن، به گردانندگان

 و ديشد یماریاز ب گیری، موارد فراوانيدر اثر اين همه کايعموم مردم آمرهم و  در اروپا مستقر

 .اندرا تحمل کرده مرگ

مبتال افراد  یبرا نيگزيجا ی نیرویاديهمچنان خواستار تعداد ز نگشی، پرنيوجودابا

د. بو بزرگ در اواخر سال حمله کيآغاز  یبرا ديجد هایناو گروه نیدر خط مقدم و همچن

درخواست  نیروی اضافي هزار 179 ،به وزارت جنگ يامیسپتامبر در پ 3 خيدر تار نگیپرش

 .کرد

بازگو کرده،  مورخ، 2،يرلياکارول آر ب و درگرفت ،آن درخواست يکه در پ يداخل مناقشه

 یروهاینواشنگتن به سرنوشت  ينظام يو بوروکراس نگیپرشآور دلهره يوجهتيب گواه

ژنرال چارلز ، ارتش موقت جراح .به جنگ بفرستند راکه قصد داشتند آنها  بود ييکايآمر

 یهادر اردوگاه مهلک الريهي که در اثر ذاتترس و وحشت سربازان پس از مشاهده 3،چاردير

 عزاما را ازارتش  ،ستاد سیرئ 4،چمار تونیپِ ،، در اواخر ماه سپتامبردادندميجان  آلوده

در  گیریاين همهکه  يزمان منع کرد، البته تا فرانسه سویآلوده به یهااردوگاه هایروین

 . کردموافقت  چ نیزمار بگیرد،تحت کنترل قرار  ،اطراف منطقه

تا شد که  هايياردوگاهمقصد به  جوان مردان اعزام فراخوان توقفخواستار  چارديرسپس 

 اعزام گرچهاو  شد تا اين حد پیش برودچ حاضر نمي. مارمشخص شده بود گي آنآلود آن زمان،

 به تلفاتاکتبر  10، اما قرار بود در ماه نوامبر از سر گرفته شود. وزارت جنگ در روز لغو شداکتبر 

در اگر » اطالع داد نگیو به پرش يي اذعان کردکايآمر نیروهای در میان گیریهمه نيا نیسنگ

 در ديجد یروهایننوامبر  30تا  يم، متوقف نشوهگذشتمورد  هزار 200از آنفلوانزا که اکنون  اثر

 . «گرفت خواهند قرار یو اریاخت

                                                           
1. John Pershing. 
2. Carol R. Byerly. 
3. Charles Richard. 
4. Peyton March. 

 مناقشه
 یکه در پ یداخل

 ،آن درخواست
کارول  و درگرفت

 مورخ،  ،یرلیاآر ب
 گواهبازگو کرده، 

دلهره یوجهتیب
و  نگیپرشآور 

 ینظام یبوروکراس
واشنگتن به 
سرنوشت 

 یروهاین
که  بود ییکایآمر

قصد داشتند آنها 
به جنگ  را

.بفرستند
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به مدت يک هفته  اروپا، پیش از اعزام به روهاین اين شد که خواهان چاردير سپس

از تعداد ازدحام، فقط به اندازه نیمي کاهش  منظورهب های نظاميکشتيو  شوند هنیقرنط

 نگیشپرکه برآوردن اهداف را  اقدامات نيا چمار هنگامي کهحمل کنند.  نیرو ،استاندارد

به جز » روهاین کالً اعزام کرد پیشنهاد چاردي، ررفتينپذساخت مي رممکنیغ ای اوبر

نزا تحت نفلواآ گیریهمه زماني کهتا « کندايجاب مي ينظام یکه ضرورت فور یموارد

 .ديدرآ قیبه حالت تعل ردیکنترل قرار گ

 موافقترفت تا  دیرا رد کرد و به کاخ سف استیدر س ياساس رییتغ نیچن ،ستاد سیرئ
 یامدهایپ قطعاً که لسونيکند. و یم کسبتصم ی اينرا برا 1لسونيجمهور وودرو وسیرئ
طول اين در  اعزام نیروچرا توقف  دیپرساز مارچ  قبول داشت،را  طيشرااين تحت  رویشیپ

نیروهای و  هاناوگروه» بدانداظهار داشت اگر آلمان  چمار را رد کرده است. گیریهمه
 لسونيو شود. بنابراين،جنگ تشويق مي به ادامه «رسندمين گريها دييکايآمر جايگزين

  .امتناع ورزيد ي پرشینگجنگ یهابرنامه ايجاد وقفه در از و أيید کردرا ت او میتصم
 2زريخواسته بود کا شتریآلمان پ يعال ي. فرماندهعملي نشدطور کامل به میتصماين  اما

 نوامبر امضا شد. 11بس در و آتش رديرا بپذويلسون  ایشروط چهارده ماده
 ني، با ابردنديم شیپ رااول  يکه جنگ جهان ييکاينخبگان آمر زیآمفاجعه يژگيو نيا
انزا وآنفل اثر در شتریب ييکايشود که سربازان آمريآشکار م يبه روشن آوررتیح تیواقع

 هزار 34شود که يزده م نیمخ( و ت53402شدند تا در جنگ ) ی( کشته و بستر63114)
  شدند. یها بستريدر اثر حمالت آلمان هزار 227 اما ه،يالرذات ايانزا وبا آنفل ييکايآمر یروین

 يمنافع جنگ یریگیپ لیدلبه روهاین سالمت یواشنگتن برا یهابوروکرات نبودننگران
، افغانستان تناميمتحده در و االتيا یهادر جنگ که تاس جيرا یالگو کي ظاهراً، شانخود

پنتاگون به عجیب  رحمانهالعاده بيقفو شود. اکنون در واکنشيم مشاهده زیو عراق ن
 آشکار شده است. گريبار د توجهي، اين بيروساويکرون گیریهمهبحران 
صورت نگرفت، اما اکنون  رحمانهبي وجهيتيآن ب هیعل ياعتراض چی، ه1918جنگ  در
 خشماند، که در معرض خطر قرار گرفته يسربازان یهاخانواده نکهيبر ايوجود دارد مبن ييهانشانه

 ياجتماع ـ ياسیس تحول دورانکنند. در يارتش ابراز م ندگانيآشکارا به نما در اين موردخود را 
 درک و افشای در عيتسر منادیتواند يم، اين امر انيپايجنگ ب تحمل ادامهقدرت رفتن نیبازو 

جنگ باشد.  دولتآمیز اغراققدرت  ياسیتحمل س

                                                           
1. Woodrow Wilson. 
2. Kaiser. 

فاجعه یژگیو نیا
نخبگان  زیآم

که  ییکایآمر
اول  یجنگ جهان

، بردندیم شیپ را
 تیواقع نیبا ا
به  آوررتیح

آشکار  یروشن
شود که یم

سربازان 
 شتریب ییکایآمر
انزا وآنفل اثر در
( کشته 63114)

شدند  یو بستر
تا در جنگ 

( و 53402)
زده  نیمخت
 34شود که یم

 یروین هزار
با  ییکایآمر
ذات ایانزا وآنفل
 227 اما ه،یالر

در اثر  هزار
ها یحمالت آلمان

 شدند.   یبستر
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دهه تحول: بازسازی روابط 

 1المللبین

  3و مارگارت فالوِرز 2نويسنده: کِوين زيس
 مترجم: محمدرضا امين

 چکيده

های زيادی را به خود ديده و خواهد ديد. در اين ميان مهم جهان بحران

ها، خصوصاً آن است که مردم دنيا خود را در برابر اين بحران

ای خانواده 19کوويد های دارای مقياس جهانی، مانند بيماری بحران

واحد و مسنجم دانسته، با همکاری در مقابله با بحران، تالش کرده و 

ها را کنار بگذارند. آنچه اکنون مردم طور موقت، دشمنیکم بهدست

افروزی، افزايش فشار و دنيا شاهد آن هستند، تشديد خباثت و جنگ

توجهی به مردم کشور خود است تحريم عليه ساير کشورها و حتی بی

ها از جانب يک دولت؛ يعنی دولت اياالت متحده و تمامی اين پليدی

 و ناقض حقوق بشر، عيان شده است. ترين مدعی آمريکا، بزرگ

 آمريکا، کرونا، انسجام، جنگ، همدلی. گان:کليدواژ

                                                           
1. The decade of transformation: Remaking international relations; Global Research, 
April 7, 2020. 
Source: https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-remaking-international-
relations/5708786 

2 .Kevin Zeese التحصیل دانشگاه جورج تاون با تحصیالت حقوقي و يک فعال سیاسي و وکیل آمريکايي، غفار؛
های دادن به مبارزه با مواد مخدر گرفته تا بازداشتاز پايان ؛کار کرده است ،که بر روی طیف وسیعي از موضوعات

 : ارش آثار متعددی همکاری داشته که برخي از آنها عبارتند ازگروهي. وی در نگ
- The Great Issues of Drug Policy1990 
- ComeHomeAmerica.us: Historic and Current Opposition to U.S. Wars and how a 
Coalition of Citizens from the Political Right and Left Can End American Empire, 2010 
- "The Decade of Transformation: Being in Balance with Nature", April 16, 2020 
- "The Decade of Transformation Is Here: Remaking the Economy for the People", 
March 30, 2020 

 وی مقاالت متعددی منتشر کرده است )مترجم(. 
3 .Margaret Flowersخاطر ؛ پزشک اطفال و از اعضای کادر درماني دانشگاه جان هاپکینز که دريافت به

به عرصه سیاست نیز وارد  2007رو ناچار شد در سال تواند به کودکان خدمت کند. ازاينای، نميهای بیمهمحدوديت
 شود. وی نیز در نگارش آثار متعددی همکاری داشته است، مانند: 

- "The Decade of Transformation Is Here: Remaking Health Care", April 06, 2020 
- "Chelsea Manning Is Free from Jail, Faces Exorbitant Fines", March 16, 2020 
- "Keep War, Environmental Degradation and Profit Out of Space", February 11, 2020 

 طور مشترک نويسنده آثار متعددی هستند )مترجم(. وی و کِوين زيس، به

https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-remaking-international-relations/5708786
https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-remaking-international-relations/5708786
https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-balance-nature/5709799
https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-remaking-economy-people/5708062
https://www.globalresearch.ca/remaking-health-care/5707368
https://www.globalresearch.ca/chelsea-manning-free-jail-faces-exorbitant-fines/5706242
https://www.globalresearch.ca/keep-war-environmental-degradation-profit-out-space/5703332
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 را قدرت نيا اما ،باشد نيآفررعب توانديم امر نيا و میکنيم يزندگ بحران هزمان در ما
 . میبگذران سر از را تیوضع نيا يهمگان جیبس کي با ا،یدن به روشن ينشیب جاديا با تا ميدار

. است متحده االتيا يخارج استیس قساوت ديتشد حال در کرونا روسيو یریگهمه
 امپراتورمآبانه اقتصاد ييکارا عدم و سمیبرالیل يناکام برمالکردن حال در یاقتصاد يفروپاش

 .است متحده االتيا مردم جمله از ا،یدن مردم یبرا
گیری و نیز خباثت کفايتي خود در واکنش به اين همهدلیل بروز بياياالت متحده به

دادن سلطه جهاني است. ديگر کشورها در حال خود در بحبوحه اين شیوع، در حال ازدست
که اياالت متحده در حال تشديد دادن انسجام و توانايي رهبری هستند، درحالينشان

 های خود است. هجمه
نظر اين وضعیت، فرصتي است برای تغییر جهت. آنچه در همین اواخر ناممکن به

رسید، اکنون ممکن شده است. ما بايد اين فرصت را برای ايجاد تغییری غنیمت بدانیم مي
کوويد کند. بیماری که تأمین احتیاجات اولیه مردم و حفاظت از اين سیاره را تضمین مي

ای و ناامني اقتصادی، همگي وهوا، جنگ هستهبحران آبيک بحران عاجل است، اما  19
 مستلزم انسجام مردم دنیا هستند. 

 خاطر تضعيف انسجام جهانی در خالل اين بحران مواجهه دنيا با واشنگتن به

يا فروپاشي اقتصادی جان سالم  19کوويد طور کامل از بیماری تواند بههیچ کشوری نمي

گیر و هم ها برای کل دنیا حل شوند. هم اين بیماری همهحرانبه در برد، مگر اينکه اين ب

ای وهوا و جنگ هستههای آبتنیده هستند، درست همانند بحراناقتصاد، جهاني و درهم

ها در بحبوحه شدن با ساير ملتجای منسجمکه در آستانه وقوع هستند. اياالت متحده، به

العمل هديد به جنگ است. در عین حال، عکسها و تها، در حال تشديد تحريماين بحران

 کند. را تضعیف مي« ایوهوا و مخاطرات فزاينده جنگ هستهآب»جهاني به 

و  یگریتجسم وحش نيترکامل»متذکر شده است:  1«صلح یبرا پوستاناهیس ائتالف»

 يونرقانیو غ يراخالقیغ استیس در ،يخشونت دولت یِدارهيسرما/ینظام استعمار یکارتيجنا

ونزوئال،  2«.است افتهيکشور نمود  39 هیعل ميآن در وضع تحر يغرب نيمتحده و متحد االتيا

ايران و ساير کشورها از واردکردن دارو و تجهیزات پزشکي برای محافظت از مردم خود در برابر 

 اند. منع شده 19کوويد گیر بیماری همه

                                                           
1 .Black Alliance for Peaceد های ضد جنگ، ضگیریگیری مجدد موضعطلب که برای شکل؛ ائتالفي صلح

 کند )مترجم(. پوستان راديکال تالش ميجويانه جنبش سیاهامپريالیستي و صلح
2. Black Alliance for Peace points out: 

 یریگهمه
 در کرونا روسیو

 دیتشد حال
 استیس قساوت

 االتیا یخارج
. است متحده
 یفروپاش
 حال در یاقتصاد

 برمالکردن
 سمیبرالیل یناکام

 ییکارا عدم و
 اقتصاد

 امپراتورمآبانه
 ا،یدن مردم یبرا
 مردم جمله از
 متحده االتیا

 .است
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به »با بیان اينکه کشورها بايد  1مارس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 23در 
 192کوويد گیر خاطر حفظ حیاتمان روی جنگ واقعي با بیماری عالَمهمراه يکديگر به

 3کشور 53بس فوری جهاني در همه نقاط جهان شد. بالفاصله ، خواستار آتش«تمرکز کنند
ان، ايران و نزوئال جای توجه به اين فراخوموافقت خود را اعالم کردند، اما اياالت متحده، به

را به حمالت نظامي تهديد کرد و جنگ با يمن را در حالي استمرار بخشید که بخش عمده 
گیر، چنین اقداماتي قبل از اين بیماری همه های بشردوستانه به يمن را قطع کرده بود.کمک

 آيد. شمار مينادرست بود، اما در بحبوحه آن زشت و ناپسند به
 89تا به حال به  4،«راه ابريشم سالمت»ي از طرح خود، موسوم به چین، در قالب بخش

های های پزشکي فرستاده است. اين کشور، با ارسال دارو، کیتکشور، تجهیزات و کمک
های اياالت متحده را ناديده گرفت. تشخیصي و تجهیزات به ايران و ونزوئال، تحريم

های اتحاديه اروپا، التماس نومیدانه ايتالیا ايتالیای شديداً گرفتار متذکر شد که ساير کشور
برای تجهیزات پزشکي را درحالي ناديده گرفتند که چین به درخواست اين کشور پاسخ 

در حال برقراری روابط مثبت است،  5ها و تجهیزات ضروریمثبت داد. چین، با ارائه مهارت
ای برای امضای بیانیه است ساير کشورها را به 6که اياالت متحده در حال تالشدرحالي

 مجبور کند که البته در اين تالش شکست خورد.  19کوويد خاطر مقصردانستن چین به
هايي از پزشکان و پرستاران را به ايتالیا، ونزوئال، نیکاراگوئه، جامائیکا، کوبا گروه

یا تجهیزات روسیه نیز به کشورهای شديداً گرفتار مانند ايتال 7سورينام، و گرانادا اعزام کرد.
پزشکي ارسال کرد. حتي ونزوئال، که از محاصره اقتصادی و تهديدهای حمله نظامي اياالت 

برد، در حال فرستادن کمک به همسايگان خود، از جمله اکوادور و متحده رنج مي
 االتياهرچند که کلمبیا در تهديدکردن ونزوئال به اياالت متحده پیوسته است.  8کلمبیاست؛

هزار ماسک  100از جمله  9کرونا، روسيو با مرتبط یهاکمک يکشت ارسال از متحده،
 10توسط جناب جک ما، زاتیتجه ريو سا 19کوويد  يصیتشخ تیک 10صورت و 

  ممانعت کرد. ،به کوبا ينیمرد چ نيمندترثروت

                                                           
1. U.N. General Secretary António Guterres.  
2. #COVID19.  
3. Fifty-three countries.  
4. Health Silk Road.  
5. essential equipment and expertise.  
6. U.S. is trying.  
7. sent.  
8. sending aid to its neighbors, including Ecuador and Colombia.  
9. The U.S. blocked a shipment of coronavirus aid. 
10. Jack Ma.. 

https://twitter.com/antonioguterres/status/1242155073981087744
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://popularresistance.org/global-ceasefire-list-of-countries-committed/
https://popularresistance.org/china-rolls-out-the-health-silk-road/
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/coronavirus-trump-xi-jinping-us-china-phone-call-pandemic-a9429526.html
https://popularresistance.org/us-is-losing-world-superpower-status-over-failures-on-covid-19/
https://www.cnn.com/2020/03/26/world/cuba-coronavirus-medical-help-intl/index.html
https://www.telesurenglish.net/news/President-Maduro-Sends-Solidarity-to-Colombia-and-Ecuador-20200403-0015.html
https://news.yahoo.com/cuba-us-embargo-blocks-coronavirus-182211331.html
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اروپا در حال آغاز روند جداشدن از اياالت متحده است. اتحاديه اروپا با اتحاديه 
ک فرستاد. فرانسه، آلمان و بريتانیا، از های اياالت متحده، به ايران کمگرفتن تحريمناديده

های اياالت متحده و صادرات کاال به راهکاری برای دورزدن تحريم -طريق اينستِکس 
تواند تبعات مهمي درباره توانايي کاالهای پزشکي به ايران فرستادند. اين تحول، مي -ايران 

ا راهي برای کشورها باز جانبه کشورها داشته باشد؛ زيراياالت متحده برای تحريم يک
خاطر کند تا بدون نظام مالي اياالت متحده تجارت کنند. اروپا، به رهبری آلمان، نیز بهمي

توانست به حمله اتمي طلبانه علیه روسیه، که ميهای جنگ، از بازی19کوويد ويروس 
  1واقعي منجر شود، کنار کشید.

گفت:  2سرگشاده خطاب به مردم اياالت متحدهای جمهور ايران، در نامهروحاني، رئیس
کشورها در اين نبرد پیروز  هتنها زماني ممکن است که هم ،پیروزی در جنگ با ويروس»

آيندگان مردم »وی با بیان اينکه: «. شوند و حتي يک کشور آلوده به ويروس باقي نماند
گیری دولت خواهد جهت، از ما مي«کننداز روی عملکرد دولت آمريکا قضاوت مي را آمريکا

 اياالت متحده را تغییر دهیم. 
 3درپي سیاست اياالت متحده مشهود است. طبق گزارشوخم و پيکفايتي پرپیچبي

گرفت، اياالت متحده در سه ماهي که دولت ترامپ، اين ويروس را جدی نمي 4اينترسپت،
ها از بررسي بارنامه کشتيداد. اينترسپت پس اجازه صادرات لوازم و تجهیزات پزشکي را مي

تجهیزات پزشکي مورد نیاز برای مقابله با ويروس کرونا تا همین اواخر يعني »دريافت که 
فقدان مستمر تجهیزات »اين امر به «. شده استمارس از طريق کشتي صادر مي 17تا 

 در اياالت متحده منجر شده است. « پزشکي
انتقال تجهیزات پزشکي به سمت اين کردن مسیر اکنون اياالت متحده با منحرف

برلین خشم » 5،پستواشنگتنپیمانان خود را به خشم آورده است. به گزارش کشور، هم
سوی اياالت متحده هزار ماسک ارسالي از چین به 200شديد خود را از انحراف مسیر انتقال 

د که اياالت متحده در انابراز داشته و مقامات برزيل و فرانسه نیز از اين مطلب انتقاد کرده
های اين دو کشور را هايي باالتر از قیمتبازار جهاني تجهیزات ضروری پزشکي، قیمت

گويند اياالت متحده صادرات ماسک به کانادا و کرده است. اين کشورها ميپیشنهاد 
 کند. آمريکای التین را نیز متوقف مي

                                                           
1. Europe, led by Germany, also backed out of war games. 
2. President Rouhani of Iran sent an open letter. 
3. reports. 

4 .InterceptThe  ( يک پايگاه خبری برخط، با مديريت پیر امیديار :Pierre Omidyar .)مترجم( ) 
5. The Washington Post reports. 

 االتیا اقدامات
 حال در متحده

 رییتغ به منجرشدن
 یرهبر شکل
است.  یجهان
کوبورن،  کیپاتر
را  19دیکوو

 «لیچرنوب ادآوری»
کرده و  فیتوص

که  ردیگیم جهینت
 چیامروزه ه»

حل  یبرا یکس
بحران، چشم  نیا

کمک به واشنگتن 
 «. ندارد

https://popularresistance.org/can-covid-19-take-down-nato/
https://popularresistance.org/in-letter-to-american-people-iranian-president-raps-sanctions/
https://theintercept.com/2020/04/01/coronavirus-medical-supplies-export/
https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/03/white-house-scrambles-scoop-up-medical-supplies-angering-canada-germany/
https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/03/white-house-scrambles-scoop-up-medical-supplies-angering-canada-germany/
https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/03/white-house-scrambles-scoop-up-medical-supplies-angering-canada-germany/
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کوويد  مورد در خود روزانه يمطبوعات کنفرانس زمان از یاديز بخش ترامپبدتر اينکه 

 االتيا ييايدر یروین یهايکشت اعزام قيطر از ونزوئال هیعل دهايتهد ديتشد به را 19

اين آرايش » 2،آسوشیتدپرس. به گزارش ونزوئال اختصاص داد یمرزها يکيتا نزد 1متحده

های نظامي اياالت متحده در اين منطقه، از زمان حمله ترين عملیاتنظامي، يکي از بزرگ

نیروی های جنگي به پاناماست... در اين عملیات، تجهیزاتي مانند کشتي 1989سال 

ندرت قبالً در اين منطقه دريايي، هواپیمای جاسوسي آواکس و نیروهای ويژه زمیني که به

 «. ديده شده بودند، شرکت داشتند

 3جمهور مادوروپس از اين لشکرکشي، دولت آمريکا يک کیفرخواست واهي علیه رئیس

میلیون دالری  51که يک هديه  4بر قاچاق ادعايي مواد مخدرو ساير سران ونزوئال، مبني

به مردم دنیا  5ای سرگشادهجمهور مادورو نامهدر پي داشت، صادر کرد. رئیس برای مادورو

های همکاری جای تمرکز بر سیاستدولت اياالت متحده به»نوشت و در آن با بیان اينکه 

جانبه را تشديد کرده، جهاني در زمینه بهداشت و پیشگیری، اقدامات سرکوبگرانه يک

ای را رد کرد که های غیرقانونيالملل برای رفع يا تعديل تحريمهای جامعه بیناستدرخو

کیفرخواست را  ، اين«مانع دسترسي ونزوئال به دارو، تجهیزات پزشکي و غذا شده است

غیرقانوني و بخشي از تالش برای يک کودتای آمريکايي دانست. اين کیفرخواست پس از 

ارسال تسلیحات از کلمبیا به ونزوئال برای تالش کودتايي ديگر آن اعالم شد که ونزوئال از 

 ممانعت کرد که با هزينه اياالت متحده تهیه شده بود. 

هايي خواستار بازگشت به ونزوئال و فرار از اکنون در اياالت متحده، ونزوئاليي

مبدأ فلوريدا  های بهداشتي و اقتصادی در آمريکا، اجازه ندارند از پروازهای چارتری ازبحران

شدن وام اضطراری صندوق استفاده کنند. از جمله تشديد اقدامات علیه ونزوئال، بلوکه

بود؛ صندوقي که تحت سیطره اياالت  19کوويد المللي پول به ونزوئال برای بیماری بین

که  7است. ونزوئال برای توقف انتشار اين ويروس، اقداماتي هجومي را آغاز کرد، 6متحده

 االت متحده کارآمدتر بوده است. از اي

                                                           
1. sending U.S. naval vessels.  
2. AP reports.  
3. phony indictment of President Maduro.  
4. alleged narcotrafficking.  
5. resident Maduro wrote an open letter.  
6. IMF blocking a COVID-19 emergency loan.  
7. Venezuela has taken aggressive actions to stop the spread.  

 ائتالف»
 یبرا پوستاناهیس

متذکر شده  «صلح
 نیترکامل»است: 

 یگریتجسم وحش
 یکارتیو جنا

ی نظام استعمار
 یِدارهیسرما/

 ،یخشونت دولت
 استیدر س

و  یراخالقیغ
 االتیا یرقانونیغ

 نیمتحده و متحد
آن در وضع  یغرب

 39 هیعل میتحر
 افتهیکشور نمود 

 «.است
 االتیا

 ارسال از متحده،
 یهاکمک یکشت

 روسیو با مرتبط
از جمله  کرونا،

هزار ماسک  100
 10صورت و 

 یصیتشخ تیک
و  19- دیکوو

 زاتیتجه ریسا
توسط جناب جک 

 نیمندترما، ثروت
 ،به کوبا ینیمرد چ

  ممانعت کرد.

https://popularresistance.org/southcom-boosts-us-military-presence-in-latin-america/
https://popularresistance.org/letter-from-president-maduro-as-us-threatens-venezuela-with-war/
https://popularresistance.org/trumps-narcoterrorism-indictment-of-maduro-already-backfires/
https://popularresistance.org/beyond-chutzpah-us-charges-venezuela-with-nacro-terrorism/
https://popularresistance.org/letter-from-president-maduro-as-us-threatens-venezuela-with-war/
https://popularresistance.org/imf-conditions-emergency-covid-19-loan-to-venezuela-on-regime-change/
https://popularresistance.org/venezuelas-coronavirus-response-might-surprise-you/
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 برِت آنکه از پس مثالً اعتناست،يب زین انینظام جمله از خود، مردم به متحده االتيا

 مابریملوانان ناو هواپ یمتحده، برا االتيا ييايدر یروین یهاتانیاز کاپ يکي 1ر،يکروز

کوويد کروزير درباره صدها مورد ابتال به  شد. 3کمک خواست، اخراج 2روزولت.اس.اس وي

اش اخراج گرديد. وی هنگامي که به مقامات مافوق خود نوشت و با افشاشدن نامه 19

خاطر اينکه مدافع سالمتي آنها بود و شغل خود را به خطر انداخت، کرد، بهکشتي را ترک مي

خاطر اين ويروس اخراج شد، . اولین مقام دولتي که بهکشیدند 4خدمه به افتخارش هورا

کوشید مردم را از بیماری محافظت کند. همچنین اياالت متحده مقرر کسي بود که مي

 باشد.  5در ارتش، محرمانه 19کوويد های مربوط به کرد گزارش

 کياست. پاتر 6يجهان یرهبر شکل رییتغ به منجرشدن حال در متحده االتيا اقدامات

 چیامروزه ه»که  ردیگيم جهیو نت 8کرده فیتوص «لیچرنوب ادآوري»را  19کوويد  7کوبورن،

 «. بحران، چشم کمک به واشنگتن ندارد نيحل ا یبرا يکس

 بازتعريف امنيت ملی

گیری نشان اند. اين همهتعريفي دروغین از امنیت ملي به خورد مردم اياالت متحده داده

ها و ارتش، امنیت ها، تسلیحات، پايگاههنگفت در ساخت بمب هایدهد که صرف هزينهمي

هزار تا  100رود اگر واکنش ما درست باشد ويروس کرونا بین کند. انتظار ميرا تأمین نمي

هزار نفر را در اياالت متحده قرباني کند و اگر نادرست باشد، اين عدد به بیش از يک  240

 9سپتامبر و حمله به پرل هاربور 11اينجا از آمار حادثه ومیر تا میلیون تن برسد. میزان مرگ

 تواند از آمار جنگ ويتنام و جنگ جهاني اول نیز سبقت بگیرد. فراتر رفته و مي

خواستار ايجاد يک وزارت دفاع  10سوانسونما بايد امنیت ملي را بازتعريف کنیم. ديويد 

وهوايي و اتمي و پیامدهای جنبي همراه تهديدهای دوگانه فاجعه آب»که به  11واقعي است

                                                           
1. Brett Crozier.  
2. U.S.S. Roosevelt.  
3. firing a U.S. Navy Capt. Brett Crozier.  
4. the crew cheered him.  
5. COVID-19 in the military be kept secret.  
6. the reshaping of global leadership.  
7. Patrick Coburn.  
8. Patrick Coburn describes.  

9 .Pearl Harbor های بزرگ و مجهز نیروی الجزاير هاوايي که محل استقرار يکي از پايگاه؛ بندری در مجمع
با حمله به آن ضربه بسیار سنگیني به ارتش  1941دسامبر  7دريايي آمريکاست و هنگامي که نیروی هوايي ژاپن در 

رد، آمريکا نیز وارد جنگ جهاني دوم شد. ناو را منهدم ک، از جمله هفت رزم«ناوگان اقیانوس آرام»آمريکا وارد کرد و 
 )مترجم( 

10. David Swanson.  
11. David Swanson calls for a real Department of Defense  

 از یکی طبق
 پنتاگون یهاپروژه
 سال به متعلق
نهاد  نی، ا2017

 کیاز خطر 
 ریگهمه یماریب

مطلع بوده و 
فقدان دستگاه 
تنفس، ماسک 

صورت و 
 یهاتخت

را  یمارستانیب
 کردهینیبشیپ

است. 
 یهاسیسرو

 ،یاطالعات
کم دو دهه دست

بود که در مورد 
 یهاروسیخطر و

آنفلوانزا، و 
کم پنج سال دست

بود که در مورد 
کرونا  یهاروسیو

دادندیهشدار م

https://time.com/5814824/navy-fires-captain-coronavirus-ship/
https://www.nbcnews.com/health/health-news/live-blog/live-coronavirus-updates-trump-extends-social-distancing-guidelines-governors-warn-n1171761/ncrd1172166
https://popularresistance.org/could-covid-19-reshape-global-leadership/
https://popularresistance.org/us-is-losing-world-superpower-status-over-failures-on-covid-19/
https://worldbeyondwar.org/a-department-of-actual-defense-in-a-time-of-coronavirus/


74 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر، 

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

ر

 

 

ره
ما

 ش
ب

غر
ت 

اح
سی

16
4

 

های گويد: تأمین امنیت مالي و مراقبتاولويت دهد. وی مي« آن، مانند ويروس کرونا

 تر خواهد بود. های متعدد، کم هزينهاندازی جنگبهداشتي عالي برای همه در دنیا، از راه

ای شدهصنعت، مفهوم تحريف ـ ارتش ـ هاست ترکیب کنگرهدهه» 2نويسد:مي 1گرِت پورتر
افروزی از امنیت ملي اياالت متحده را به زور به خورد مردم آمريکا داده که کامالً بر تداوم جنگ

شده در گوشه و کنار تعیینتمرکز دارد. تلفیق تلخ امنیت ملي و مبادرت به جنگ با دشمنانِ ازپیش
گیر همگاني نیت ملي از جانب اين بیماری همهدنیا، آگاهي عمومي از تهديد کنوني و آشکارِ بقاء ام

را به نحو مؤثری خفقان کرده است. در نتیجه، قطعاً از کنگره خواسته نشد تأمین هزينه تجهیزات 
 «. به آن نیاز دارند 19کوويد بسیار مهمِي را تصويب کند که پزشکان و پرستاران برای 

 ریگهمه یماریب کينهاد از خطر  نيا 2017،3 سال به متعلق پنتاگون یهاپروژه از يکي طبق
است.  کردهينیبشیرا پ يمارستانیب یهامطلع بوده و فقدان دستگاه تنفس، ماسک صورت و تخت

کم آنفلوانزا، و دست یهاروسيکم دو دهه بود که در مورد خطر ودست 4،ياطالعات یهاسيسرو
مدير آمادگي درماني  5. لوسیانا بوريو،دادنديکرونا هشدار م یهاروسيپنج سال بود که در مورد و

 7گیری آنفلوانزا،هشدار داد که همه 2018در شورای امنیت ملي در ماه مِي  6و دفاع بیولوژيک،
 تهديد امنیتي شماره يک آمريکاست و اين کشور آمادگي مقابله با آن را ندارد. 

های ملي آلرژی و بیماری پزشک و مدير مؤسسه 8، آنتوني اِس. فوسي،2017در ژانويه 
جمهوری خود با شیوع دونالد ترامپ در زمان رياست« شکبي»گفت:  9مسری،

خواهد شد. وزارت بهداری و خدمات رفاهي  10غافلگیرکننده يک بیماری مسری مواجه
ماهه سازی يکبا مشارکت چندين اداره فدرال، يک شبیه 2019اياالت متحده در سال 

گیر اصالً که نشان داد اياالت متحده برای پیروزشدن بر يک بیماری همه 11صورت داد
کل دنیا را »اين ويروس  12رغم همه اين مسائل، ترامپ مدعي شدآمادگي ندارد. اما علي

گیر يا يک بیماری مسری دانست که يک بیماری همههیچ کس نمي»و « زده کردشگفت
 «. با اين ابعاد بروز خواهد کرد

                                                           
1. Gareth Porter.  
2. Gareth Porter writes,  
3. 2017 Pentagon plan  
4. Intelligence agencies   
5. Luciana Borio.  
6. Luciana Borio, director of medical and biodefense preparedness  
7. warned that a flu pandemic  
8. Anthony S. Fauci.  
9. National Institute of Allergy and Infectious Diseases.  
10. will be confronted with a surprise infectious disease  
11. organized  
12. the president claimed  

 ترامپاینکه 
 از یادیز بخش
 کنفرانس زمان
 روزانه یمطبوعات
 مورد در خود

 به را 19دـیکوو
 دهایتهد دیتشد
 از ونزوئال هیعل

 اعزام قیطر
 یروین یهایکشت

 االتیا ییایدر
 یکیتا نزد متحده
ونزوئال  یمرزها

 .اختصاص داد
 متحده االتیا
 از خود، مردم به

 زین انینظام جمله
 مثالً اعتناست،یب

 برِت آنکه از پس
از  یکی ر،یکروز

 یروین یهاتانیکاپ
 االتیا ییایدر

 یمتحده، برا
ملوانان ناو 

 مابریهواپ
.اس.اس وی

روزولت کمک 
خواست، اخراج 
.شد

https://popularresistance.org/the-national-security-state-left-us-defenseless-against-coronavirus/
https://www.scribd.com/document/454422848/Pentagon-Influenza-Response
http://www.informationclearinghouse.info/55003.htm
https://www.usatoday.com/story/news/world/2020/03/18/coronavirus-did-president-trumps-decision-disband-global-pandemic-office-hinder-response/5064881002/
https://rsph.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a0abecbd-b0a0-4c5a-b2cf-a8c800dd44dd
https://www.healio.com/infectious-disease/emerging-diseases/news/online/%7B85a3f9c0-ed0a-4be8-9ca2-8854b2be7d13%7D/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/politics/trump-coronavirus-outbreak.html
https://www.businessinsider.com/coronavirus-all-the-times-trump-was-warned-about-pandemic-2020-3
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اما در سال کرد،  جاديا 1ریگهمه موارد یبرا يمل تیامن یشورا در دفتر کي د،یسف کاخ
را که  3ریگموارد همه نامهنيیدولت ترامپ آ نینمود. همچن 2ترامپ آن را منحل 2018

 4هاست که ذخیره ملي استراتژيک. سالگرفت دهيناد کرد،يم نیرا تضم یواکنش مؤثرتر
در رقابت  5ها ريختهتريلیون دالر را به حلقوم جنگ 15حفظ نشده؛ زيرا با بودجه نظامي که 

است. عدم ترمیم موجودی اين ذخیره يکي از علل فقدان دستگاه تنفس کافي و ساير اقالم 
ه به واسطه کمبودهای نظام بهداشتي خصوصي ضروری است. همچنین اياالت متحد

 دچار ضعف است.  7های بیمارستاني،از جمله لباس 6انتفاعي،

 کننده واقعی امنيت ملی اياالت متحدهتأمين

تر از همه، اياالت متحده بايد تالش خود برای کسب قدرت برتر در دنیا را متوقف کند و مهم
های فراواني به بحران م که بايد همکاری کنند تابپذيرد ما بخشي از جامعه کشورهايي هستی

دادن به تهاجم نظامي بپردازند که دهه سوم قرن حاضر را تعريف خواهند کرد. اين يعني پايان
و تالش برای تغییر رژيم کشورها، از طريق احترام به حاکمیت و تمامیت ارضي ديگرکشورهای 

ساير کشورها از جانب ما در قالب صدها اردوگاه دادن به اشغال کوچک و بزرگ. اين يعني پايان
گران مانند ]رژيم غاصب[ اسرائیل تا دادن به حمايتمان از ساير اشغالو پايگاه نظامي و پايان
المللي در توانیم مانورهای بینالمللي، ميجنگ بین« هایبازی»جای استعمار فلسطین. ما به

شدن به اين يعني ملحق ها را نجات دهیم.انسان زمینه واکنش به فجايع انجام دهیم تا جان
المللي و اطاعت از آنها. اياالت متحده بايد و احترام به قوانین بین 8الملليدادگاه کیفری بین

 رفتارهای مصون از مجازات را ترک کند. 
 دفاع یبرا که کند کوچک یااندازهبه را ينظام بخش ديبا متحده االتيا آنکه گريد
ي. اين بدين معناست تهاجم کرديرو کي یجابه يواقع يدفاع کرديرو کي يعني ت؛اس الزم

درصد کاهش يابد و تمامي تسلیحات، ذخاير و تولیدات 50کم که بودجه نظامي، دست
تجهیزات نظامي ماهیتي همگاني پیدا کنند تا انگیزه سود که عامل منازعه در سراسر جهان 

جای اينکه عامل مرگ در اقتصاد صلح باشند، توانند بهاست، از بین برود. اين منابع مي
 ای تعالي اجتماعي صرف شوند. بر

                                                           
1. National Security Council office on pandemics.  
2. disbanded by Trump.  
3. pandemic playbook.  
4. Strategic National Stockpile.  
5. shoveled $15 trillion into wars.  
6. shortcomings of the for-profit health system.  
7. the closing of hospitals.  
8. International Criminal Court.  

 کی د،یسف کاخ
 یشورا در دفتر

 یبرا یمل تیامن
 ریگهمه موارد

اما در کرد،  جادیا
 2018سال 

ترامپ آن را 
منحل نمود. 

دولت  نیهمچن
 نامهنییترامپ آ

را  ریگموارد همه
که واکنش 

را  یمؤثرتر
 کرد،یم نیتضم
 .گرفت دهیناد
 االتیا آنکه گرید

 بخش دیبا متحده
 را ینظام

 کوچک یااندازهبه
 یبرا که کند

 است؛ الزم دفاع
 کردیرو کی یعنی

 یواقع یدفاع
 کی یجابه
ی.تهاجم کردیرو

https://apnews.com/ce014d94b64e98b7203b873e56f80e9a
https://www.politico.com/news/2020/03/25/trump-coronavirus-national-security-council-149285
https://popularresistance.org/the-national-security-state-left-us-defenseless-against-coronavirus/
https://popularresistance.org/us-not-prepared-coronavirus/
https://popularresistance.org/the-uss-wave-of-hospital-closures-left-us-ill-equipped-for-covid-19/


76 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر، 

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

ر

 

 

ره
ما

 ش
ب

غر
ت 

اح
سی

16
4

 

 ،بولتننکته بعدی اينکه اياالت متحده بايد تهديد بشريت به نابودی را فوری متوقف کند. 

کرد و از زمان ابداع  3نزديک« شبنیمه»ثانیه به  100را  2ساعت قیامت 1ی،اهسته دانشمند

گونه مانتر کرد. ه، دنیا را بیش از هر زمان ديگری به نابودی نزديک1947اين ساعت در سال 

با  6،یاهسته حاتیتسل کنترل یهامانیپ يفروپاش لیدلبه» 5نويسد:مي 4که آلیس اسلیتر

با قدرت  یاهسته یهامتحده، ضمن نصب سالح االتي. امیمواجه هست یاهسته ریتکث روسيو

ارتقاء  یدالر برا ونیليتر کياز  شیب کردننهيدر حال هز 7ها،ييايردريز یکم رو یانفجار

 «. است یاهسته حاتیتسل

اند، بلکه کشورهايي ای وارد شدههای هستهها نیستند که به رقابت سالحفقط ابرقدرت

پیماناني مانند آلمان و عربستان مانند کره شمالي که مورد تهديد اياالت متحده است و هم

ايد به ایِ مختص خود هستند. اياالت متحده بهای هستهمعتقدند که نیازمند سالح 8سعودی

ای، ای در قالب همکاری با ساير کشورهای هستهخلع سالح سريع تمامي تسلیحات هسته

کننده فضا به يکي از منابع جهاني را يعني ناقض پیمان بدل 9متعهد شده و نیروی فضايي،

 منحل نمايد. 

طور قطع يک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است، تقريباً به 19کوويد که درحالي

و  11ها مانند بیماری اليمکم برخي از بیماریدست 10شودمتذکر مي سوانسونديويد 

اند. جنگ میکروبي يک اقدام های نظامي منتشر شدهزخم، توسط آزمايشگاهسیاه

اب دفاع از ما استتار شده، اما هايي که زير نقرو آزمايشگاهازاين 12کارانه است؛جنايت

 کنند، بايد بسته شوند. تسلیحات بیولوژيک تولید مي

                                                           
1. Bulletin of the Atomic Scientists.  

2. Doomsday Clock تا چه  بشرساخته،های تکنولوژی به واسطهدهد ساعت قیامت طرحي است که هشدار مي؛
که اگر  خطرهاييت برای يادآوری ای اس. اين ساعت استعارهشدن به تخريب دنیای خود هستیماندازه در حال نزديک

  ()مترجم .خواهیم روی اين سیاره زنده بمانیم، بايد با آنها مواجه شويممي
3. reset the Doomsday Clock to 100 seconds.  
4. Alice Slater.  
5. writes.  
6. nuclear arms control agreements collapse.  
7. while placing ‘low-yield’ nuclear weapons on submarines.  
8. Germany and Saudi Arabia.  

9 .United States Space Forceیروی زمیني، نیروی هوايي، )پس از ن يکاآمر ينظام یروهایشاخه از ن ینششم ؛
 )مترجم( نیروی دريايي، تفنگداران دريايي و گارد ساحلي( با هدف حفظ سلطه آمريکا در فضا. 

10. almost certainly a zoonotic disease, David Swanson points out.  
11 .Lyme Diseaseمترجم(.  شوديکنه منتقل م يقکه از طر اییماریب ؛( 

12. Germ warfare is a criminal enterprise.  

 لیدلبه»
 یفروپاش

 کنترل یهامانیپ
 حاتیتسل
با  ،یاهسته

 ریتکث روسیو
مواجه  یاهسته
 االتی. امیهست

متحده، ضمن 
 یهانصب سالح

با قدرت  یاهسته
 یکم رو یانفجار

در  ها،ییایردریز
 کردننهیحال هز

 کیاز  شیب
 یدالر برا ونیلیتر

 حاتیارتقاء تسل
«.است یاهسته

https://thebulletin.org/2020/01/wired-the-doomsday-clock-moves-closer-than-ever-to-midnight/
https://popularresistance.org/the-virus-of-nuclear-proliferation/
https://popularresistance.org/uncertainty-haunts-the-future-of-non-proliferation-treaty-and-disarmament/
https://popularresistance.org/us-puts-low-yield-nukes-on-submarines-to-counter-made-up-russian-strategy/
https://www.defenseone.com/threats/2020/03/americas-allies-are-becoming-nuclear-proliferation-threat/164057/
https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/03/17/covid-19-coronavirus-did-not-come-from-a-lab-study-shows-natural-origins/#73e5ab033728
https://worldbeyondwar.org/a-department-of-actual-defense-in-a-time-of-coronavirus/
https://worldbeyondwar.org/where-lyme-disease-came-from-and-why-it-eludes-treatment/
https://worldbeyondwar.org/boyle-charges-u-s-germ-warfare-program-is-criminal-enterprise/
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برای سود شرکتي طراحي  1سیاست خارجي، همچنین تجارت را که از زمان پیمان نفتا

 ،يشرکت تجارت دهديم نشان کرونا روسيو از يناش يفروپاشدهد. شده، پوشش مي

 ارزان کار یروین خاطربه ،يفروپاش نيا. کنديم جاديا حتاجيما انتقال یبرا فیضع يخطوط

 در متحده االتيا يآمادگ عدم و یاقتصاد يناامن باعث کشورها، ريسا و نیچ ک،يمکز در

. تجارت بايد است کرده يمتالش درون از را متحده االتيا در دیتول و شده بحران برابر

منصفانه بدل شود که در خدمت مردم و اين سیاره باشد، از صنايع و به تجارتي  بازسازی

که از  2داخلي حمايت کند، به دامداری صنعتي پايان دهد و توازني با طبیعت برقرار نمايد

 های آتي و دارای منشأ حیواني جلوگیری کند. ايجاد ويروس

اين يک چالش  وپنجه نرم کند.وهوا نیز دستسیاست خارجي جديد بايد با بحران آب

جهاني است و کشورهای دنیا بايد برای مواجهه با آن در کنار يکديگر تالش کنند. اياالت 

های متکي بر سوخت فسیلي، نقشي مخرب ايفا کرده و متحده به واسطه ايجاد زيرساخت

وهوای جهاني را ترين تولیدکننده نفت و گاز بدل شده و معاهدات مربوط به آببه بزرگ

کنیم، ارائه مي 3«دهه تحول»ای که در مورد شته است. در هفته آينده، در مجموعهکنار گذا

 بر محیط زيست تمرکز خواهیم کرد. 

 زمانه کنونی: عصر بازسازی سياست خارجی اياالت متحده

ومیر گسترده مسبّب درد و رنج و مرگ 19کوويد گیر فروپاشي اقتصاد جهاني و بیماری همه

خواهد انجامید. اينکه چنین تغییری، مثبت يا منفي، به کجا منتهي شود، است، اما به تغییر 

ريزی کنیم که موجب تأمین نیازهای به ما بستگي دارد. ما بايد يک هنجار جديد پي

، بلکه 19کوويد تنها برای مواجهه با ضروری مردم و محافظت از اين سیاره شود. دنیا نه

 ا نیز منسجم و متحد شود. هبايد برای رويارويي با ساير بحران

 به کمک یبرا و کرده مقاومت متحده االتيا یهاميتحر برابر در که را ييکشورها ما

 نيا. ميیستايم کنند،يم کار متحده االتيا يمال نظام یرو ونزوئال، و رانيا مانند ييکشورها

با آقای روحاني،  . ماهستند يمثبت یهاگام متحده، االتيا سلطه به دادننايپا یبرا موارد

جمهور ايران، موافقیم. اين مسئولیت ماست که دولت را بازسازی کنیم تا بتواند امتیازات رئیس

 های ما را بازتاب دهد.و خوبي

                                                           
1 .NAFTAمترجم يشمال يکایمعاهده تجارت آزاد آمر ؛( .) 

2. creates a balance with nature.  
3. The Decade of Transformation.  

 یفروپاش
 روسیو از یناش

 نشان کرونا
 تجارت دهدیم

 یخطوط ،یشرکت
 یبرا فیضع

 حتاجیما انتقال
 نیا. کندیم جادیا

 خاطربه ،یفروپاش
 ارزان کار یروین

 نیچ ک،یمکز در
 کشورها، ریسا و

 یناامن باعث
 عدم و یاقتصاد
 االتیا یآمادگ
 برابر در متحده
 و شده بحران

 االتیا در دیتول
 درون از را متحده
 کرده یمتالش
.است

https://popularresistance.org/covid-19-and-circuits-of-capital/
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ها قاتل پويش تحريم»های اياالت متحده است. در دادن به تحريمگام فوری، پايان

مات دادن به اقدابه ما ملحق شويد؛ ائتالف حاصل از اين پويش، با هدف پايان 1«هستند

جانبه غیرقانوني، وبینارها )سمینارهای اينترنتي( و اقدامات ديگر را سرکوبگرانه و يک

 2،«هاالمللي اقدام علیه امپريالیسم و تحريمهفته بین»ای به نام کند. هفتهسازماندهي مي

ي هايماه مِي داريم. الزم است بسیار فعال باشیم تا پويشي مؤثر و دارای تاکتیک 31تا  25از 

 ايجاد کنیم که در اين دوره رعايت فاصله فیزيکي کارآمد باشد.

گونه اقدام کنیم. دوشنبه ما در حال حاضر بايد برای توقف جنگ علیه ونزوئال اين
معاون وزير خارجه ونزوئال ملحق  3عصر به وقت شرقي به وِبینار کارلوس رون، 6ساعت 

 5کلیک کرده و به بخش اين مطالبه 4شويد. برای آشنايي با اين رخداد روی لینک مربوطه
جمهور مادورو بر اينکه اياالت متحده از اتهامات خود علیه رئیسای مبنيوارد شويد؛ مطالبه

اند، صرف نظر کند. بايد و ساير مقامات ونزوئال که به دروغ به قاچاق مواد مخدر متهم شده
گیر مهیا باشیم که اگر اياالت متحده به اين دلیل و با اين گمان که ما به اين بیماری همه

 ايم، عزم حمله به ونزوئال يا ايران يا هر کشوری کرد، به سرعت بسیج شويم. سرگرم شده
 قدرت نيا اما ،باشد نيآفررعب توانديم امر نيا و میکنيم يزندگ بحران، زمانه در ما

. میبگذران سر از را تیوضع نيا و شده جیبس يهمگ ا،یدن به روشن ينشیب جاديا با تا ميدار را
. میدهيم نشان را انسجام نيا و شده منسجم گريکدي با اقداماتمان، واسطه به که میآن بر ما

رو به يکديگر های متالطم پیشما يک جامعه بشری هستیم و برای از سر گذراندن دوره
 نیاز داريم. 

                                                           
1. The Sanctions Kill campaign.  
2. International week of action against imperialism and sanctions from May 25 to 31.  
3. Carlos Ron.  
4. Click here for information.  
5. This demand.  

 ییکشورها ما
 برابر در که را
 االتیا یهامیتحر

 مقاومت متحده
 یبرا و کرده

 به کمک
 مانند ییکشورها

 ونزوئال، و رانیا
 یمال نظام یرو

 کار متحده االتیا
 کنند،یم

 نیا. مییستایم
 یبرا موارد

 به دادننایپا
 االتیا سلطه
 یهاگام متحده،
 .هستند یمثبت
 زمانه در ما

 یزندگ بحران،
 امر نیا و میکنیم

 تواندیم
 باشد، نیآفررعب
 را قدرت نیا اما
 جادیا با تا میدار

 به روشن ینشیب
 جیبس یهمگ ا،یدن

 نیا و شده
 سر از را تیوضع

 بر ما. میبگذران
 واسطه به که میآن

 با اقداماتمان،
 منسجم گریکدی
 انسجام نیا و شده
.میدهیم نشان را

http://sanctionskill.org/
https://peoplesforum.org/event/the-peoples-response-to-the-crisis-the-current-situation-in-venezuela/
https://www.codepink.org/venezuela_charges
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این  افشایدر حال ویروس کرونا 

 راز است

 شبکه خدماتآمریکا که  

 همگانی بهداشتی و درمانی

 1واقعی ندارد

 
 2نويسنده: رابرت ريچ
 3مترجم: سيدحسين هاشمی فرد

 دهيچک

کند. نويسنده با نقد می مقاله حاضر شبکه بهداشتی و درمانی آمريکا را

طور آمار و استناد به صحبت برخی مقاماتِ شبکه درمانی دولت و همين

پردازد که شبکه بهداشتی و درمانی ارقام ديگر، به اين مسئله می

های آمريکا، برای روزهای سخت، ساخته نشده و در مواجهه با بحران

تواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد و در ادامه به اين نمی شديد،

کند آمريکا، هيچ شبکه خدمات بهداشت عمومی ندارد نکته اشاره می

 و طبقات مختلف اقتصادی باشد. ها و اصنافکه در خدمت تمامی گروه

 د،يسف کاخ کرونا، روسيو ،یدرمان یبهداشت شبکه کا،يآمر :دواژگانليک

                                                           
1. CORONAVIRUS IS REVEALING A SECRET—AMERICA HAS NO REAL 
PUBLIC HEALTH SYSTEM 
REICH، ROBERT ، CORONAVIRUS IS REVEALING A SECRET—AMERICA HAS 

NO REAL PUBLIC HEALTH SYSTEM، newsweek.com 3/17/20 

2. Robert Reichمفسر و نويسنده استاد، آمريکايي، اقتصاددان( 1946 ژوئن 24 متولد) ريچ برنارد رابرت ؛ 
 تا 1993 سال از وی. کرد خدمت کلینتون بیل و کارتر جیمي فورد، جرالد جمهور رؤسای دولت در وی. است سیاسي
 نیوزويک خبرگزاری در اکنون. بود اوباما باراک جمهوررئیس اقتصادی انتقال مشاوره هیئت عضو و  کار وزير 1997
 .کالیفورنیای برکلي دانشگاه در دانشگاه اجتماعي امور مديريت پروفسور و است

 (pelak300@yahoo.com). اجتماعي مسائل پژوهشگر و حوزه خارج سطحآموخته دانش .3
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 .هادموکرات

 

 نبود شبکه بهداشت عمومی واقعی

تنها مقام رسمي شايد  های عفوني ومدير مؤسسه ملي آلرژی و بیماری 1،چيفو يآنتوندکتر
اعتماد داشت، پنجشنبه توان به او مي ويروس کرونادر مورد  واقعیت در بیاندولت ترامپ که 

. اين يک  ...ما را ندارددر واقع، شبکه بهداشت، توانايي رفع نیازهای کنوني »گذشته گفت: 
 «.بهتر است آن را قبول کنیمشکست است. 

. اين ی اذعان کنیمتراساسي زچیبه اجازه دهید  اما ،گرچه درگیر اين وضعیت هستیم
نیز ناکام خواهد بود. راز کوچک  شايستگي اندک جمهوری فردی باياستر تحتحتي  شبکه
بهداشت عمومي  شبکهکه هیچ اين است زودی برای همه آشکار خواهد شد، که به يکثیف

 .واقعي در اياالت متحده وجود ندارد
 و کاخ سفید ی مجلس نمايندگانکرات هاوموقت دم طور که خواهم گفت واکنشهمان

 تواند کمي کمک کند.هر چند ناکافي است، اما مي در اواخر جمعه گذشته
را دنبال  ترسناکي افزايشدر اياالت متحده، همان مسیر  ويروس کروناشیوع  ازآنجاکه

قبل از اقدامات شديد برای کاهش سرايت آن نمود  بار در ووهان چینکند که برای اولینمي
 دارد. برای مقابله با آن ن دولتي تقريباً هیچ ظرفیت کم متوجه شده استکم ، آمريکايافت

 شبکه بهداشت عمومی يا تأمين نياز بهداشتی افراد خاص

ي مختص خصوص انتفاعي شبکه کي بهداشت عمومي، خدمات شبکهجای يک بهما 
 شبکه تأمین اجتماعيو يک دارند آن های داريم که شانس کافي برای تأمین هزينه یافراد

 وقت دارند.ی داريم که شانس کافي برای داشتن يک شغل تمامافراد مختص
پاسخگوی نیازهای تنها  کل مردم،نیازهای  رفعجای به شبکهدو  ايندر بهترين حالت، 

مانند بهداشت عمومي، آموزش عمومي در عباراتي  ـ «عمومي»افراد هستند. در آمريکا، کلمه 
 عمومي. مصحلتنیازهای فردی است، نه  جمع کل به معنای ـيا رفاه عمومي 

صرفاً به سالمت کل 2بانک مرکزی آمريکا. مقايسه کنیدرا با سیستم مالي آمريکا  موضوع اين
ترين نشانه مشکل در اين بانک با بروز جزئي. در اواخر هفته گذشته، مالي توجه داردبازارهای 

 س تعجب نکرد.کهیچکه  قرار داد هاتريلیون دالر در اختیار بانک 5/1 تجارت، مبلغ

                                                           
1. Anthony Fauci. 

است که در سال  کايمتحده آمر االتيا ی، بانک مرکز«فدرال  رهیذخ» يفد به معن اي(، Federal Reserveفدرال رزرو ) .1
در پاسخ  1913فدرال رزرو در سال  حهيال بيبانک با تصو نيشد. ا سیکشور تأس نيدر ا يبانک اتیبا هدف نظارت بر عمل 1913

 یسالمت یوقت
مطرح  کشورکل 
 یشود، پولیم

مانند مبلغ 
در  ادشدهی

و  نبودهدسترس 
 ،ینهاد چیه

مشابه بانک 
وجود  یمرکز

ندارد که 
نظارت  تیمسئول

 تیریو مد
 یبهداشت عموم

را بر عهده داشته 
 یبرا تاباشد 
 از یریجلوگ

 یانسان یهایرانیو
  فوراً ،یمال نه و

 دنیکشقادر به 
 .باشد چک
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و  نبودهدر دسترس  ادشدهيمانند مبلغ  يشود، پوليمطرح م کشورکل  يسالمت يوقت

بهداشت  تيرينظارت و مد تیوجود ندارد که مسئول یمشابه بانک مرکز ،ینهاد چیه

قادر  فوراً ،يمال نه و يانسان یهايرانيو از یریجلوگ یبرا تارا بر عهده داشته باشد  يعموم

 .باشد چک دنیکشبه 

 یبرا یاسسهؤم چیه شده باشد، ديیو تأ هیبه موقع ته 19کوويد  روسيو شياگر آزما يحت

براساس اعالم مقامات  وجود ندارد. گانيصورت راهب ييکايآمر ونیلیها مده یآن برا یاجرا

 مورد امکانات حداقلدر حال حاضر  يالتيو ا يبهداشت محل ادارات، شهربهداشت  يانجمن مل

 اند.از دست داده 2008کار خود را از سال  یرویچهارم نکي باًيتقر ،کهدارند را ازین

دهد انجام مي خصوصي انتفاعيهای شرکت عمدتاًرا بهداشتي در آمريکا  هایتمراقب

تعداد . در نتیجه، ملزم به حفظ ظرفیت ذخیره نیستندکه برخالف مؤسسات مالي، 

از تعداد بتواند نیست تا  اندازه کافيبه تقريباً 1های تنفس مصنوعي کشور،دستگاه

مراقبت کند.  ،نیستندطبیعي  ر به تنفسکه قاد ويروس کرونا بیماران حادشده بینيپیش

مورد نیاز خواهد که احتماالً  تختي 9/2، از های ويژهبخش مراقبت تختِ 45000متأسفانه 

 2بود، کمتر است.

های مالي ببندد، اما اياالت نها را برای قرنطینه بحراتواند بانکيم آمريکابانک مرکزی 

کارکردن افراد بیمه تأمین اجتماعي کشور به  شبکهزيرا  ؛را ببندد هاکارگاهتواند متحده نمي

 .بستگي دارد

خود ندارند، از  انياز کارفرما ياستعالج يمرخص چیه کايدرصد کارگران آمر 30 باًيتقر

دالر در ساعت درآمد دارند. تعداد  49/10درآمد که کمتر از مدرصد کارگران ک70جمله 

. توافق ستندین ياستعالج يمرخص نهيهز نیتأمر به قاد ز،ین فرماشيخواز کارگران  یاديز

کارفرمايان بزرگ  زيرا ؛نخواهد داشت ها و کاخ سفید تأثیر چندانيراتوکروز جمعه بین دم

 کند.حق فسخ به کارفرمايان کوچک ارائه مي و کردهرا معاف 

                                                           
 یبانک مرکز 12نهاد متشکل از  نيا را نشان داد. يپول ستمیس یبه کنترل مرکز ازیشد که ن لیکتش یايمال یهابه رشته بحران

 ماتیاز تصم ياما بخش ،شوديو مستقل محسوب م يخصوص کا،يمتحده آمر االتيفدرال رزرو و از نظر قانون ا انیعنوان حامبه
 هامتیق تیبه اشتغال کامل، تثب دنیرس یریگیپ ،يپول یهااستیس نيرزرو مسئول تدو فدرال آنها دخالت دارد. تیبر فعال يدولت

 است. کايدر آمر یو رشد اقتصاد

1. Cohn، Jonathan، The Coronavirus Outbreak Is About To Put Hospital Capacity To A 

Severe Test، huffpost.com، Mar 10.20.20. 

 .مانه. 2

درصد  30 باًیتقر
 کایکارگران آمر

 یمرخص چیه
از  یاستعالج
خود  انیکارفرما

ندارند، از جمله 
درصد 70

کارگران 
درآمد که مک

 49/10کمتر از 
دالر در ساعت 
درآمد دارند. 

از  یادیتعداد ز
کارگران 

 ز،ین فرماشیخو
 نیتأمقادر به 

 یمرخص نهیهز
.ستندین یاستعالج
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به  شغل،زيرا در يک  ؛بیمه بیکاری را ندارند شرايط دريافت ،های بیکاربیشتر آمريکايي

در دهد. اين امر را تغییر نمي الذکر،فوق موقت توافقاند و ثابت کار نکرده ،اندازه کافي

شرايط دريافت بیمه درماني ندارند. اکنون  ،میلیون آمريکايي 30، بیش از ضمن

يا  شغل به داشتن دولتيهای غذا و ساير کمک کوپن 1،های درمانيهزينهکمک

 گي دارد.فعاالنه آن بستجوی وجست

توانند از زيرا بیشتر والدين شاغل نمي ؛کردن مدارس دولتي کار سختي استلتعطی
عنوان تنها سه، بهبه ناهار مدر نیز، عهده مراقبت کودکان برآيند. بسیاری از کودکان فقیر

، آموزاننشدرصد دا80آنجلس، حدود س. در لوعده کامل غذايي خود در روز متکي هستند
 نفر، گاهي اوقات 20000کمتر از  چیزی و هزينه را دارندناهار رايگان يا کم شرايط دريافت

 خانمان هستند.در طول سال تحصیلي بي

يرا ز ؛بهداشت عمومي وجود ندارد شبکهطور خالصه، در اياالت متحده هیچ هب
 صورتبهردم مثروتمندترين ملت جهان، غیر از دفاع ملي، هیچ ظرفیتي برای محافظت از 

 وز جمعهرها و کاخ سفید که در کراتودم نظیر طرح هم، موقت هایحلراهندارد.  يکل
 د. ، کافي نیستناين خالء رفع، اما آنها برای استبهتر  تصويب شد، از هیچي

گونه آن کرده است، چ سرهمآن را  ي: چه کسستمیس خرين کتاب رابرت ريچ با نامآ
 . شوددر ماه مارس منتشر مي م،یده رییرا تغ

 نويسنده است. هایديدگاه صرفاً در اين مقاله، مطرحنظرات 

                                                           
1. Medicaid  شوديکمک م يپزشک یهانهيافراد با درآمد و منابع محدود، در هز يبرخ هاست که ب ایبرنامه کايمرآدر .

 یمد توانيم يطور کلبه .رندیگيقرار نم کريطور معمول تحت پوشش مددهد که بهيرا ارائه م ييايمزا دیک یمد نیهمچن
 يبهداشت یهامراقبت یهانهيپرداخت هز یکه درآمد و منابع آنها برا ينافراد در هر س یدولت برا مهیبرنامه ب کي»را  دیک

 کرد. فیتوص« ستین يکاف
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ویروس یعنی دیگر پولی 1کرونا

 برای

 2وجود ندارد  های همیشگیجنگ 

 3نويسنده: دنيل ال.ديويس
 4پورمترجم: حسين رجبعلی

 چکيده

ديويس يک نظامی آمريکايی در اين مقاله سعی دارد با رويکردی دانيل 

های جريان اصلی آمريکا گرايانه و به دور از پروپاگاندای رسانهواقع

 وای که آمريکا از حضور در خاورميانه عليه ايران، ميزان هزينه و فايده

تی وقکند که  و به اين نکته اشاره مقابله احتمالی با ايران دارد، برآورد

کند، هزينه سنگين بحران شيوع کرونا، مردم آمريکا را تهديد می

 نظامی در خارج از مرزها منطق عقالنی ندارد.

کليدواژگان: شيوع کرونا، تحريم، جنگ خاورميانه، تهديد نظامی ايران، 

 کمپين فشار حداکثری.

 یهالسن طول در را کشور چالش نيتربزرگ ما یرو شیپ یریگهمه: يکارشناس نظر
 ديبا. ماست وجهت و یانرژ تمام ازمندین پرآشوب، دوره نيا از گذار. دهديم نشان یمتماد

 به خود ادیاعت و میکن استفاده عاقالنه خود محدود منابع از يداخل یازهاین نیتأم یبرا
 .میکن ترک را یرضروریغ انيپايب یهاجنگ

تريلیون  6انگاری، بیش از در بخش اعظمي از دو دهه گذشته، اياالت متحده با سهل
های خارجي غیرضروری تلف کرد. هزينه سنگیني که دالر و جان هزاران نفر را در جنگ

                                                           
.1 . COVID-19 کرد. پیدا شیوع جهان در 2019 سال در که ويروسي است کرونا علمي نام 

2. Coronavirus Means No More Money for Forever Wars. 
3. :DanilelDavis 21 از پسمتحده که  ياالتو سرهنگ دوم ارتش ا يدفاع یهایتارجح ینهارشد در زم همکار 

 بازنشسته شد.  2015 سال در ،نظامي اعزام چهار و خدمت سال

 (rajab@chmail.ir) ي.ارشد ارتباطات اجتماع کارشناسيآموخته . دانش4



84 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر، 

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

ر

 

 

ره
ما

 ش
ب

غر
ت 

اح
سی

16
4

 

شود، اين حقیقت را آشکار کرده است که در اثر کروناويروس به کشور ما تحمیل مي
پذير در مقابل بحران آسیبهای نامتوازن واشنگتن، کشور را در وضعیتي شکننده و اولويت

قرار داده است. برای تأمین امنیت خودمان، اکنون زمان آن است که جلوی اين 
 های منابع خود را بگیريم و تقويت آمريکا را در اولويت قرار دهیم.هدررفتن
 جنگ ما، غیرضروری و خرج پر خارجي هایکشيقشون مفتضحانه هایمثال از يکي

 165 مبلغ، 2020 مالي سال در تنها دفاع وزارت. است آفريقا و افغانستان سوريه، عراق، در

در  عملیات اين. کرد خواهد دريافت خارجي احتمالي عملیات برای بودجه دالر میلیارد

 در پشتیباني نیروهای شامل) شودمي شامل را نظامي نیروی هزار 93 مجموع بیش از

 .آور استسرسام اعداد اين(. منطقه

اينها تماماً غیرضروری است. هیچ تهديد امنیتي علیه آمريکا در عراق، سوريه، افغانستان 

ها يا آفريقا وجود ندارد تا به نحوی چنین مخارجي را توجیه کند. تا به امروز، اين هزينه

هايي که ويروس کرونا روی تقريباً اثر زيادی روی مردم نگذاشته است، ولي با هزينه

توانیم هزينه تجمالتي است، پر واضح است که از اين پس نمي دستمان گذاشته

 های نظامي خارجي را بپذيريم.زدن در مأموريتآتشپول

سابقه دو تريلیون دالری محرک اقتصادی کنگره در پاسخ به حتي بعد از بسته بي

 . زودی جبران نخواهد شد، ضربه وارده به اقتصاد ما، به19کوويد 

سختي مشکل عظیم و در حال گسترش نظام بهداشت اين بسته محرک اقتصادی، به

های پزشکي تعداد زياد بیماران حاد را حل آور هزينهو درمان برای مقابله با افزايش سرسام

خواهد کرد. از يک طرف، کمبود تجهیزات محافظت شخصي مورد نیاز کادر درمان به 

عنوان چالش بزرگ باقي ش کرونا در حجم باال بهخورد و از طرف ديگر آزمايچشم مي

مانده است و در بعضي نقاط، پیداکردن تخت کافي برای بیماران نیازمند به آی. سي. يو 

 نیز تقريباً به نقطه شکست رسیده است. 

 تهديد را ما شهروندان از نفر هامیلیون جان که کروناويروس کنوني و واضح خطر وجود با

 فشار» اعتبارشدهبي کامالً کمپین خواهندمي که هستند واشنگتن در هابعضي کند،مي

دهند و تنش با کشوری را تشديد کنند که کمترين تهديد علیه  ادامه را ايران علیه «حداکثری

شدت آمريکا داشته است. اين وضعیت حتي بدتر از احتمال هدردادن منابعي است که کشور به

به آنها در داخل نیاز دارد. اين قضیه، مردان و زنان ارتشي ما در عراق و سوريه را تقريباً هر روز 

 انسیل اين را دارد تا ما را وارد يک جنگ جديد کند. دهد و پتدر خطر مرگ قرار مي

 از یکی
 هایمثال

 مفتضحانه
 هایکشیقشون
 و خرج پر خارجی

 ما، غیرضروری
 عراق، در جنگ
 افغانستان سوریه،

. است آفریقا و
 تنها دفاع وزارت
 مالی سال در
 165 مبلغ، 2020

 دالر میلیارد
 برای بودجه

 احتمالی عملیات
 دریافت خارجی

.کرد خواهد
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اند که اين کمپین، هاست قول دادهمعماران کمپین فشار حداکثری علیه تهران، مدت
کند و ميشان شود، آنها را مجبور به جلوگیری از رفتار خصمانهموجب تعديل رفتار ايران مي

 بود.  برعکس چشمگیری طرز به دهد. نتیجهشانس يک توافق جديد و بهتر را افزايش مي
کننده و خرابي که در اقتصاد آنها ايجاد کرده است، ايران امروز های فلجفارغ از تحريم

ای خود است. در رفتارهای پرخطر های هستهعام در حال باالبردن توسعه فعالیتدر مأل
ها را برنداريم، حاضر نیست خالت دارد و در حال حاضر تا زماني که ما تحريمای دمنطقه

دست حلي که بهآوريم، بیشتر از راهبه مسیر ديپلماسي توجه کند. هرچه ما بیشتر فشار مي
شويم و شانس بیشتری وجود دارد که اشتباه محاسباتي يک فرد، آمريکا را آورديم، دور مي

 خواهد و به آن نیاز دارد.ه نه آن را ميسهواً وارد جنگي کند ک
 طوربه ايران با درگیری ولي اند،بوده پرخرج زيادی حد به افغانستان و عراق هایجنگ

بود و نیازمند اين است که کشور ما ـ در زماني که کمترين  خواهد بدتر ایمالحظه قابل
ای کامالً در مبارزهاستطاعت را دارد ـ منابع هنگفت مالي و انساني را برای شرکت 

کشد. چنین جنگي ـ در اين ها طول ميدهد که احتماالً سالغیرضروری اختصاص مي
 تواند کشور ما را به يک رکود اقتصادی فرو ببرد.تنگنای اقتصادی ـ مي

ای نیست که قدرتش صراحتاً بگويم، ايران چیزی بیش از يک قدرت متوسط منطقه
های متعارف و قدرت بازدارنده اتمي ما ل شده است. سالحکامالً توسط همسايگانش متعاد

ترازی خودی که ايران در هر زماني انجام دهد. اينجا همغلبه کند بر هر حمله بي تواندمي
وجودآمدن جنگي رو حفظ کمپین فشار بر ايران و تقبل ريسک بهدر قدرت وجود ندارد؛ ازاين
 .معني استکه نیازی به آن نداريم، بي

 
 

 

 

 خطر وجود با
 کنونی و واضح

 که کروناویروس
 نفر هامیلیون جان

 ما شهروندان از
 کند،می تهدید را

 در هابعضی
 هستند واشنگتن

 خواهندمی که
بی  کامالً کمپین

 فشار» اعتبارشده
 علیه «حداکثری

 ادامه را ایران
 دهند.
 و عراق هایجنگ

 حد به افغانستان
 پرخرج زیادی

 ولی اند،بوده
 ایران با درگیری

 قابل طوربه
 بدتر ایمالحظه
.بود خواهد
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ها غیر انسانی هستند و تحریم

 1همیشه خواهند بود
  نويسنده: آصلی يو بالی،2 عزيز رعنا3
 مترجم: نرجسسادات دهدشتی4

 دهيچک

گير بيماری همه دولت کنونی آمريکا فرصت بحران شيوع گسترده

دنبال ها، بهرا در ايران مغتنم شمرده و با افزايش تحريم 19کوويد 

چينی فشار بيشتر بر اين کشور با هدف فروپاشی اجتماعی، زمينه

 اقدامات نظامی عليه ايران و در نهايت تغيير رژيم اين کشور است. 

های اقتصادی ارنده کوشيده، با ذکر سير تاريخی تحريمدر اين مقاله نگ

سازی اين اقدام را در جهان معرفی از سوی اياالت متحده، روند عادی

ناپذير بر مردم غيرنظامی، ها، به علت صدمات جبرانکند. تحريم

جايگزين انسانی برای جنگ نيستند. اما ساليان متمادی است که 

اقتصادی خود و برای حفظ اين برتری با آمريکا با استفاده از برتری 

عنوان اولين منبع تأمين ها بهمجازات رقبا و دشمنان، از تحريم

 کند.هايش استفاده میهزينه

 کليدواژگان:آمريکا، ايران، تحريم، تحريم اقتصادی، کرونا.

                                                           
1. “Sanctions Are Inhumane—Now, and Always” 

source:http://bostonreview.net/war-security-politics-global-

justice/asl%C4%B1-u-b%C3%A2li-aziz-rana-sanctions-are-

inhumane%E2%80%94now-and-always 

2.Asli Ü. Bâliحقوق دانشگاه  انشکدهدحقوقي حقوق بشر در حقوق دانشگاه کالیفرنیا. رئیس نهاد  ؛ استاد دانشکده
حقوق  هایژورنال های اخیر وی درپژوهشدر دانشگاه کالیفرنیا.   کالیفرنیا، رئیس مرکز مطالعات خاور نزديک

الملل دانشگاه يیل، وق بینالمللي قانون اساسي، بررسي قانون دانشگاه کالیفرنیا، حقالملل بدون مرز، ژورنال بینبین
وق، سیاست و جامعه و الملل دانشگاه ويرجینیا، ژئوپولیتیک، مطالعات حقالملل دانشگاه کرنل، حقوق بینبینحقوق 
 است. شده توسط انتشارات دانشگاه کمبريج و آکسفورد، به چاپ رسیدهمنتشر شدههای ويرايشمجلد

3 .Aziz Ranaکاييآمري آزادی وجه دو کتاب مؤلف و کرنل دانشگاه حقوق استاد ؛. 

 (dehdashti.n@gmail.comشناسي همگاني. )آموخته کارشناسي ارشد زبان. دانش 4

http://bostonreview.net/war-security-politics-global-justice/asl%C4%B1-u-b%C3%A2li-aziz-rana-sanctions-are-inhumane%E2%80%94now-and-always
http://bostonreview.net/war-security-politics-global-justice/asl%C4%B1-u-b%C3%A2li-aziz-rana-sanctions-are-inhumane%E2%80%94now-and-always
http://bostonreview.net/war-security-politics-global-justice/asl%C4%B1-u-b%C3%A2li-aziz-rana-sanctions-are-inhumane%E2%80%94now-and-always
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 ييهاميتحر به دادنخاتمه یبرا کند،يم دشيتهد ریگهمه یماریب خطر که يجهان در

 وحدت مورد در کايآمر يخارج یهااستیس یبازساز و رانيا هیعل ديجد یهاميتحر مانند

 .است ريد اریبس يالمللنیب

گیر جهاني ويروس کرونا از سوی گذشته همزمان با پذيرش شدت بیماری همه هفته

عنوان مجال فشار آمريکا، مايک پومپئو، از اين بحران به دولت ترامپ، وزير امور خارجه

شواهدی که نشان چیني برخورد نظامي استفاده کرد. حتي با وجود بیشتر بر ايران و زمینه

های تحريمي جديد باشد، بستهترين کشورهای دور از چین ميديدهداد، ايران جزو آسیبمي

شده دارد، که براساس تخمین هزار مورد ابتالی تأيید 27پیاپي اعمال شدند. ايران بیش از 

 1500باشد و هر روز نیز بیش از برابر مي 5سازمان بهداشت جهاني، تعداد واقعي حداقل 

شود. با شیوع اين بیماری در ايران، تمام خاورمیانه نیز تحت تأثیر مورد جديد گزارش مي

درصد ابتال به اين بیماری از ايران نشئت  90دهد قرار گرفتند و يک مطالعه نشان مي

 گرفته است. 

 های متعارف، جايگزينی انسانی برای جنگ نيستندها، برخالف لفاظیتحريم

ناظران از جمله اعضای دستگاه سیاست خارجي اياالت متحده، افزايش از نظر بیشتر 

رحمانه ناموجه در جهت ها در اين شرايط يک عمل شنیع اخالقي و يک اقدام بيتحريم

های مداوم برای تعلیق مجازات جمعي است. در واقع، روزهای اخیر شاهد افزايش درخواست

ها بیشتر خواستار بزرگواری اند. اين درخواستالمللي بودههای بینها و بسیج کمکتحريم

باليای طبیعي استثنائي مثل زلزله  و درک اخالقي آمريکا بوده و اتفاقات داخل ايران را

 که لیدل نيا به فقط نهها، کامالً منطقي است، ولي ناقص است، کنند. اين حرفتلقي مي

 عیوس یهاکمبود و يدرماندگ جاديا قبال در کايآمر تیمسئول کردنپنهان خطر اول وهله در

 .دارد يپ در را

های متعارف، جايگزين انساني برای جنگ نیستند. در واقع، ها، برخالف حرفتحريم

از حد مجاز  کهطوریزنند، بهمردم غیرنظامي آسیب مي همهآنها مرتب و بدون استثناء، به 

ها های تحريمکه هزينه دلیل براين، به اينصدمات میدان جنگ بسیار فراتر است. عالوه

داخلي ـ هرگز از داخل خود اياالت متحده  مسلحانه هایهای درگیریـ برخالف هزينه

عنوان اولین منبع تأمین ها بهآوردن به تحريمشود، برای مقامات آمريکا، رویپرداخت نمي

 کننده است.آخر وسوسه ها و نه گزينهزينهه

 که یجهان در
 یماریب خطر
  دشیتهد ریگهمه

 یبرا کند،یم
 به دادنخاتمه

 مانند ییهامیتحر
 دیجد یهامیتحر

 و رانیا هیعل
 یبازساز

 یهااستیس
 کایآمر یخارج

 وحدت مورد در
 اریبس یالمللنیب
 .است رید



88 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر، 

رضاي

ي تمند

بيشتر

 ي
 

ر

 

 

ره
ما

 ش
ب

غر
ت 

اح
سی

16
4

 

کند که چگونه دقیقاً بر اين واقعیت تأکید مي 1از جنگ سرد، طوالني دوران پس تجربه

ها، در زمان ترامپ شدت گرفته است. توسط تحريم علیه آنها ما خصمانه تقويت سیاست

ـ شامل  بیني هستند که دشمنان امنیت ملي يک کشوربر اين جهانها اساساً مبتنيتحريم

شوند، اما منابع در همین کشور و میان بخش بزرگي از جمعیت جهان ـ بايد دچار فقر 

کند، ايجاب مي 19کوويد گیر ای که بیماری همهئلهمتحدان منتخب انباشته شود. مس

تعهدات آمريکا در آن سوی مرزهاست که شامل تناسب  مند دربارهبازانديشي نظام

ر بحران شود. اگعنوان يکي از ابزارهای اساسي سیاست خارجي ميهای اقتصادی بهتحريم

تنها شکست اساسي ای باشد، اين مسئله نهمسئله دهندهکنوني سالمت جهاني، نشان

های ترامپ است، بلکه شکست تمام ژست بینانهستیز و کوتهگرايي بیگانهملي

 2ييکايآمر صلحای است که همچنان در همان داستان تقسیم غنائم جهان بین بشردوستانه

  کنند، ريشه دارد.مي هو آنهايي که از بیرون نگا

شمالي،  علیه ايران، همانند کره هايي گسترده و سراسریدر حال حاضر، آمريکا تحريم

های عالوه تحريماست. بهاجرا گذاشته  سوريه، سودان، کوبا و ونزوئال را به مرحله

محدودتری بر افراد و مؤسسات در افغانستان، بالروس، بوروندی، جمهوری آفريقای 

کزی، چین، ساحل عاج، کومور، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، لبنان، قرقیزستان، مر

نو، روسیه،  الئوس، لیبريا، لیبي، موريتاني، میانمار، نیکاراگوئه، اراضي فلسطین، پاپوآ گینه

است. در سومالي، سودان جنوبي، سريالنکا، ترکیه، ترکمنستان، يمن و زيمباوه وارد کرده 

کم سي کشور يا سرزمین داری، وزارت بازرگاني و وزارت خارجه دستخزانه مجموع وزارت

 اند.را تحريم کرده

 شود،ينم پرداخت متحده االتيا خود داخل از هرگز هاميتحر یهانهيهز نکهيا لیدلبه

 نهيگز نه و هانهيهز نیتأم منبع نیاول عنوانبه هاميتحر به آوردنیرو کايآمر مقامات یبرا

 . است کنندهوسوسه آخر
                                                           

اتحاد ؛ يعني بلوک شرق بین وپلیتیکيئژ های سیاسي وای از رقابت، تنش و کشمکشاصطالحي است که به دوره .1
جنگ جهاني  عد ازب ناتو و متحدان اياالت متحدهيعني   بلوک غرب و اشهای اقماریدولت و جماهیر شوروی

 هایسال بین زماني نیستند، اما در دوره نظرهمشروع و پايان جنگ سرد کامالً  شود. مورخان در تاريخِگفته مي دوم
 شورویشد به کشورهايي که در خطر سلطه يک سیاست خارجي اياالت متحده که متعهد مي) (ترومن دکترين (1947
رقابت میان اين  ،نظر مشترک دارند. در طول اين دوره ،فروپاشي شوروی 1991 سال تا( کند کمک بودند

تجهیزات  ،ورزش ،جاسوسي ،شناسيروان ،ايدئولوژی ،اتحاد نظامي های گوناگون ماننددر عرصه ابرقدرت دو
 )مترجم(ت. ادامه داش فناوری و توسعه صنعت ،نظامي

2. Pax Americana در جهان در نتیجه سپسو  کره غربينیم نسبي در صلح لفظي است در خصوص مفهوم؛ 
 . )مترجم(شروع شده و تاکنون ادامه دارد بیستم قرن که از میانه اياالت متحده آمريکاقدرت  برتری

 نکهیا لیدلبه
 یهانهیهز

 از هرگز هامیتحر
 االتیا خود داخل

 پرداخت متحده
 یبرا شود،ینم

 کایآمر مقامات
 به آوردنیرو
 عنوانبه هامیتحر
 نیتأم منبع نیاول

 نه و هانهیهز
 آخر نهیگز

 کنندهوسوسه
 . است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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های و تحريم 1990 جانبه علیه عراق در دهههای همهدر برخي موارد، مانند تحريم
های اقتصادی برای افراد غیرنظامي بسیار های مشهود اين تحريمفعلي علیه ونزوئال، پیامد

عراق، مرگ قابل پیشگیری بیش از  1990 دهه هایتحريم است. نتیجهويرانگر بوده 
های برنامه میلیون کودک بود. مقامات متعددی در سازمان ملل که مسئول اجراینیم

 یشورا که کردند استعفا یاچندجانبه ميتحر آثار به اعتراض در بودند عراق دردوستانه انسان
 40است که مرگ  ز اينها حاکي ااخیراً گزارش .کرد اجرا کايآمر یرهبر به تیامن

آمريکا است. با  جانبههای يکهزارغیرنظامي در ونزوئال در دو سال گذشته، پیامد تحريم
تراشي بودن اين اقدامات با هدف هزينهتوجه به تلفات شديد غیرنظامیان، ادعای انساني

 کننده نیست.برای يک رژيم، قانع
گسترده از نوعي که بر عراق و ونزوئال های اقتصادی های انساني مرتبط با تحريمزيان

ها در زمان رحمي اين سیاستهای عادی واضح و مشخص هستند؛ بيتحمیل شد، در زمان
 گسترش زماني در ايران انگیز است. ويروس کرونا درگیر در ايران حیرتوجود بیماری همه

 ويژه گزارشگر بودند. کرده ايجاد کشور در اين را وخیمي شرايط اين، از پیش هاتحريم که يافت
ها باعث کمبود گزارش کرد که تحريم 2019بشر در سال  حقوق وضعیت مورد در ملل سازمان

است.  اساسي دارو و تجهیزات دارويي و همچنین عدم امنیت غذايي در سراسر اين کشور شده
، فقر مطلق براساس اين گزارش، بیماران سرطاني از دسترسي به داروهای حیاتي محروم هستند

گیری همه از ها قبلمدت اساسي، غذايي در مواد به طرز چشمگیری افزايش يافته است و تورم
  .بود رشد حال در سرعتبه ]کروناويروس[ نیز

 کاستيآمر یهاميتحر استيس گروگان جهان،

ترامپ برای آمريکا، از انگلیس تا روسیه و چین، به دولت  اکنون متحدان و رقیبان اياالت متحده
پذير شود. در المللي امکانآورند تا يک واکنش بینها فشار ميبرداشتن يا حداقل تعديل تحريم

های اخیر حاکي از آن است که وزير امور خارجه و ديگر بازيگران قدرتمند دولت مقابل، گزارش
ا کمبودها، بینند؛ زيرترامپ، ويروس کرونا را يک فرصت مقتضي برای تغییر واقعي رژيم مي

 حمله ثباتي دولت شود يا زمینهتواند باعث بيانبوهي از مردم مي فروپاشي اجتماعي و حتي مرگ
ها های آمريکاست که دولتکند. در واقع جهان، گروگان سیاست تحريمنظامي مستقیم را فراهم 

موردنیاز،  های شديدکردن کمککند تا مبادا برای فراهمهای خارجي را تهديد ميو شرکت
های اقتصادی را زير پا بگذارند. سؤال اصلي اينجاست که چگونه ما به وضعیتي دچار تحريم

هايي ايجاد کند که نه تنها واکنش جانبه تحريمصورت يکتواند بهايم که در آن، آمريکا ميشده
سرنگوني  هایطرح در کندمي مجبور نیز را جهان ساير گیری را فلج کند، بلکهجهاني به يک همه

 کنند. شرکت متحده اياالت مقامات از کوچک جمع مورد نظر يک

 گروگان جهان،
 استیس

 یهامیتحر
 .کاستیآمر
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 در 1حزب دو هر ديیتأ مورد و دسترس در شهیهم ابزار کي عنوانبه هاميتحر امروزه

 سال يس يط که دارد تیاهم اریبس نکته نيا ذکر اما هستند، کايآمر یکشوردار یهااستیس

. با پايان جنگ سرد، است افتهي شيافزا یریچشمگ طرز به ابزار نيا از آنها استفاده گذشته،

ترين اقتصاد جهان، منافع خود را از طريق ايجاد عنوان بزرگرقیب شد و توانست بهآمريکا بي

های مثبت مالي و انجام اقدامات اقتصادی بازدارنده به پیش برد. مقامات با استفاده از اين انگیزه

باشد همچنان جانبه و فراگیر مياساسي برای يک نظم جهاني چند ادعا که آمريکا يک پشتوانه

برتری آمريکا را توجیه کردند، نظمي که بنیاد آن بر امنیت همگاني، تدابیر مشترک و تبعیت 

کند، بر آن تأکید مي متحده اياالت هایتحريم گسترش رويکرد آنچه مشترک از قانون است، اما

اين نظم، يک رويگرداني سیستماتیک و مورد تأيید  واقعیت ديگر است که برخالف مشخصه

 وستهیپ متحده االتياباشد. محدوديتي مشترک ميگرايي و خودهر دو حزب از اين چندجانبه

 اجرا 1990 دهه در ارزشمند یابزار عنوانبه هاميتحر از استفاده با را گراجانبهکي یالگو کي

 ریچشمگ یبرتر کي که لیدل نيا به قاًیدق داد، ادامه سميترور هیعل جنگ طول در را آن و کرد

 .کرديم فراهم آنها خصمانه اهداف به دنیرس یبرا را کیپلماتيد

های اقتصادی را بر کشورهای بلوک شک اياالت متحده در طول جنگ سرد، تحريمبي

اين  ها برای اهداف امنیت ملي بهره برد. دامنهوارد کرد و از راهبرد تحريم 2کمونیست

های سختگیرانه علیه اتحاد جماهیر شوروی و کوبا بود تا ها از محدوديتتحريم

های متناوب علیه کشورهای شمالي، تا تحريم های تجاری برای چین و کرهمحدوديت

ها آمد. اين سیاستسیالیست بر سر کار ميآمريکای التین در مواقعي که يک دولت سو

 غربي داشتند، اما در اين دوره های نیمکرهويژه بر همسايهبدون شک آثار اقتصادی وسیعي به

های شوروی جبران شد و هرگز ای توسط يارانهدوقطبي، اقدامات اياالت متحده تا اندازه

  ان اروپايي آمريکا باز نداشت.کشورهای هدف را از تجارت با ديگر کشورها حتي با متحد

                                                           
ها دموکرات. خواهانها و جمهوریحزب دموکرات :کنداستفاده مي دو حزبي آمريکا از جمله کشورهای جهان است که از سیستمي.1

جمهور کنند. چهل و چهارمین رئیسرين حزب سیاسي در جهان ياد ميتيکي از دو حزب بزرگ آمريکا قلمداد شده و از آنها به قديمي
 بااز دو حزب سیاسي بزرگ آمريکا هستند که عمدتاً گر دي خواهان يکي جمهوری .از اعضای اين حزب است باراک اوباما آمريکا،

شوند. اين حزب در ابتدا توسط فعاالن ضد به معنای حزب بزرگ قديمي( شناخته مي Grand Old Party مخفف) GOP نام
شهرت و  توانست به قدرت  آبراهام لینکلن رسیدنتو با به قدر 1860داری در آمريکا تشکیل شد. اين حزب با انتخابات سال برده

 )مترجم( ت.پ اسدونالد ترام خواه آمريکاجمهور جمهوریبرسد. آخرين رئیس

، که خود پیمان ورشو  و شوروی  ، به کشورهای متّحد جنگ سرد  اصطالحي بود که در دوران  کمونیست يا بلوک شرق  بلوک  .2
 جغرافیايي لحاظ از بلوک، اين کشـــورهای هشـــد. اين اصـــطالح از آن جهت بود که همند، اطالق مينامیدمي کمونیســـت را
خواندند و تا حدودی به  «کمونیست» انقالبي درگرفت و رهبران جديد آن خود را کوبا واقع بودند. بعدها که در اروپای شرقي در

شد. گرچه   طور غیررسمي عضو بلوک شرق شمرده مي    رغم اينکه در غرب واقع بود، بهوی وابسته بودند، اين کشور نیز، علي  شور 
 ) مترجم(. طور رسمي هرگز عضو بلوک شرق نبوددرنیامد و به همین علت، به پیمان ورشو هرگز به عضويت

 امروزه
 عنوانبه هامیتحر

 شهیهم ابزار کی
 و دسترس در
 دو هر دییتأ مورد

 در حزب
 یهااستیس

 یکشوردار
 اما هستند، کایآمر

 نکته نیا ذکر
 تیاهم اریبس

 یس یط که دارد
 گذشته، سال

 از آنها استفاده
 طرز به ابزار نیا

 یریچشمگ
 افتهی شیافزا

.است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AF%D9%88_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AF%D9%88_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
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طور چشمگیری افزايش يافت. ها و شدت آنها بهپس از جنگ سرد، استفاده از تحريم

تقريباً دو برابر شد. در همان دوره، اياالت  1990 شمار کشورهای مورد هدف آمريکا در دهه

های چندجانبه متحده به شورای امنیت متوسل شد و در غیبت حق وتوی شوروی، تحريم

عراق که هم آمريکا به شیوه  عات مختلف اجرا کرد؛ تحريمو بدون مخالفي را با موضو

جانبه از طريق سازمان ملل، فراگیرترين طور چنداجرا گذاشت و هم به جانبه به مرحلهيک

های تحريمتحريم اقتصادی يک کشور را حداقل از زمان جنگ جهاني دوم رقم زد. 

 ا تا يوگسالوی در طول دههمحدودتری علیه طیف ديگری از بازيگران کشورهای روآند

طي اين روند، اياالت متحده توانست  شد، چندبرابرگرديد.نامیده « هاتحريم دهه»، که 1990

 نظامي، عواقب های مرسوم مداخلهشدن هزينهمتحمل بدون اعطای امتیازات ديپلماتیک يا

 .کند تحمیل هايش را بر کشورهای مخالفمخالفت با اولويت واقعي

که متحدان آمريکا مانع اقدامات حمايتي در شورای امنیت شدند، اياالت متحده زمانيحتي 

 1های ثانويهکارگیری تحريمگرايي روی آورد. اين رويکرد بر بهجانبهای به يکطور فزايندهبه

های اقتصادی شرکت کنند، بدون توجه متمرکز بود و ساير کشورها را مجبور کرد تا در تحريم

ها به اياالت متحده اجازه داد که آيا با سیاست ابتدايي آن موافق است يا خیر. اين تحريمبه اين

نکردن از تحريم های خارج از کشور داشتند برای تبعیتهای خارجي که فعالیتتا شرکت

 اقتصادی که در قانون داخلي آمريکا اجرايي شده بود، مجازات کند. برای مثال در اواسط دهه

کرد که در بخش نفت و گاز  وضع های ثالثالت متحده قوانیني برای مجازات طرف، ايا1990

مرزی قانون آمريکا علیه همه به معني کارگیری برون؛ زيرا بهکردندگذاری ميايران سرمايه

های سیاست خارجي آمريکا بود که در ابتدا باعث فشار متقابل بر آمريکا صدور اجباری اولويت

شان، اقدامات عنوان نقض حاکمیتهای ثانويه بهپايي با تلقي تحريمشد. کشورهای ارو

های سیاست خارجي هايشان از فرمانانجام دادند تا از تبعیت شرکت 1990 ای در دههپیشگیرانه

های ديپلماتیک، موجب آمريکا در مورد کشورهايي مانند کوبا و ايران جلوگیری کنند. تالش

جديدی برخوردار  از جاذبه 2001های ثانويه بعد از سال شد، اما تحريمافزايش تنش در آن زمان 

 شدند.

 يخارج یهااستیس یاجبار یاجرا به را جهان سراسر يبانک ستمیس عمالً کايآمر مقامات

 .شد مواجه جهان یهاملت شتریب یجد مخالفت با که فراخواندند يهیتنب

                                                           
 )مترجم( .شودشدگان اعمال ميهايي که به واسطه معامله با تحريمحريمت. 1

 صف در ترامپ
 یطوالن

 یهایجمهورسیرئ
یگاه) کایآمر

 خود توسط
 از( هادموکرات

 یاراتیاخت
 دوبندیقیب

 بوده برخوردار
 از تا است
 یبرا هامیتحر

 به زدندامن
 یاجتماع یفروپاش

 یخارج دشمنان
.کند استفاده
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ها و مسدودکردن کارگیری تحريمدر جريان جنگ علیه تروريسم، اياالت متحده دوباره به
گذاری عاری از هرگونه ها را گسترش داد که اکنون از طريق يک سیستم عالمتدارايي

ها، نهادهای سیاسي و کشورها، شرکتای برای کشورها و افراد هدف، علیه نامهمصونیت، آيین
و  های ضدتروريسم داخليرود. متحدان آمريکا غالباً با استفاده از چهارچوبکار مياشخاص به

 دنبال حادثهدر همین راستا شورای امنیت به ، روند مشابهي را در پیش گرفتند.مکمل تحريم
محور پیشین اعتراضات حاکمیت زدايي ازتشنج با ها را عادی کرد وسپتامبر، استفاده از تحريم 11

 ها کمک کرد.به اجرای تحريم
منجر شد  2000 ای ايران در آغاز دهههسته های مربوط به برنامهدر همین بین، افشاگری

تر به اين کشور فشار بیاورند. های گستردهها برای تحمیل تحريمبار آمريکا با موافقت اروپايياين
عنوان بخشي از های ثانويه جديد و سختي بهوش، هم در دولت اوباما، تحريمهم در دولت ب

)هرچند برای محدودکردن اعتراضات کشورهای  شدتحريم اقتصادی ايران به اجرا گذاشته 
ای ايران در هايي وضع شد(. سپس با تصويب توافق هستهمرددی مانند چین و هند، معافیت

بر خروج از مدتاً متوقف شدند. تصمیم دولت ترامپ مبنيهای چندجانبه عتحريم 2015سال 
جای آن ها، عمالً به توقف ديپلماسي و بهای ايران و از سرگیری دوباره تحريمتوافق هسته

جويي ترامپ به ايران به ابزارهای گرفتن يک سیاست قهری مطلق انجامید. اما ستیزهپیش
در  سال با حمايت هر دو حزب 20نزديک  های مختلفقهری جديد نیاز نداشت؛ زيرا دولت

ترين نیاز اين کنگره، برای اجرای روش اقتصادی تنبیهي، همین کار را انجام داده بودند. مهم
جای خود سرعت بهها را بهگیری کرد، تحريمای کنارهبود زماني که ترامپ از توافق هسته

 بازگرداند.

های چهارچوب فراگیری است که به تحريموارده توسط  هایايران مثال واضحي از آسیب

 از یریگکناره با متحده االتياکند. های ثانويه کمک ميشده از سوی تحريماقتصادی تقويت

 رغميعل و بود برخوردار يجهان يالمللنیب تيحما از که شکست را يمانیپ ران،يا یاهسته توافق

. کرد وارد کشور نيا بر یاکنندهفلج یهاميتحر ران،يا یسو از یاهسته تعهدات رشيپذ

دنبال راهي برای گیری آمريکا، بهمانده، يعني اروپا، روسیه و چین با کنارههای باقيطرف

توانستند هیچ راهي های ثانويه، نميتهديدات تحريم دلیلداشتن اين توافق بودند، اما بهنگه

ران ارائه کنند. مؤسسات مالي در سراسر يا تأمین منافع تجاری به اي هابرای رهايي از تحريم

دادن دسترسي به سیستم مالي آمريکا جهان در صورت ورود به معامله با ايران با خطر ازدست

های خارجي شدند. مقامات آمريکا سیستم بانکي سراسر جهان را به اجرای سیاسترو ميروبه

 واجه شد.های جهان متنبیهي مجبور کرد که با مخالفت جدی بیشتر ملت

 مقامات
 عمالً کایآمر

 یبانک ستمیس
 را جهان سراسر

 یاجبار یاجرا به
 یهااستیس

 یهیتنب یخارج
 با که فراخواندند
 یجد مخالفت

 یهاملت شتریب
 .شد مواجه جهان
 متحده االتیا
 از یریگکناره با

 یاهسته توافق
 را یمانیپ ران،یا

 از که شکست
 یالمللنیب تیحما

 برخوردار یجهان
 رغمیعل و بود

 تعهدات رشیپذ
 یسو از یاهسته

 یهامیتحر ران،یا
 بر یاکنندهفلج

 وارد کشور نیا
 .کرد
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 -گرددباز مي 1940 های دههکه به سال -دفاع کالسیک و دو حزبي از چنین فراخواني 

جهان است، اما در هر صورت،  است که برتری جهاني آمريکا در خدمت منافع همهبوده  اين

جای بهبود رفاه جهاني مشترک توسط ها گويای داستان ديگری است. بهنتايج اين سیاست

سرد، صرفاً  جنگ از پس قطبيتک شرايط تحت هاييو نظامي آمريکا، تحريمقدرت مالي 

کند. جهان را دوباره به محیط رقابت دوستان ثروتمندشده و دشمنان فقیرشده تبديل مي

طرف با اهداف امنیتي آمريکا، خود را در تنگنای مردم در کشورهای مخالف يا حتي بي

های اقتصادی وآثار مالي آنها ل جنگ سرد، تحريمبینند. در طواقتصادی بسیار شديدی مي

شد و اين راهي برای عنوان يک ابزار تبلیغاتي علیه کشورهای سوسیالیست استفاده ميبه

های اقتصادی جايگزين بود. امروز مقامات آمريکا با تکرار مشروعیت مدل کشیدنبه چالش

کنند، با اين هدف ردم استفاده ميها برای ايجاد فشار مالي گسترده بر مگذشته، از تحريم

که به کشورهای خارجي القا کنند اگر آنها از دستورهای آمريکا سرپیچي کنند، از تأمین 

جو گرايي ستیزهاز يک ملي اینیازهای اساسي مردم کشورشان ناتوان خواهند شد. اين نمونه

، اما در واقع، شودو افراطي است و تحت پوشش ظاهری رهبری جهاني آمريکا انجام مي

 کند.المللي را با استفاده از درگیری نظامي ايجاد مييک نظم بین

های ايجاد يک نظم جهاني را براساس يک خودمختاری محلي و آرمان ها همهتحريم

 کنند.طور بنیادين پوچ ميمستقل به

 گونه هر به یاجبار فراخوان نيا آنها، مقابل در ما استیس از یاوهیش نمونه عنوانبه

های گسترده با محاصره، تقريباً برابرند، اگرچه تحريم .تازديم يدموکراس از يواقع برداشت

کند، نبود تدابیر سیاسي ای که آنها را از درگیری مسلحانه مرسوم متمايز مياما مسئله

مردم آن منطقه  همه هدفمند است. اين ابزار اقتصادی غالباً سبب واردآوردن زيان به

آغاز اقدامات  ندرت دقت همگاني مشابهي در مورد آن در مقايسه با گزينهشود، اما بهمي

 ترامپدلیل مقامات با آن موافق هستند. همینگیرد و دقیقاً بهنظامي مستقیم صورت مي

 ياراتیاخت از( هادموکرات خود توسط يگاه) کايآمر یهایجمهورسیرئ يطوالن صف در

 دشمنان ياجتماع يفروپاش به زدندامن یبرا هاميتحر از تا است دهبو برخوردار دوبندیقيب

 پیامدهای از آگاهي هیچ تقريباً مردم عموم که است درحالي . اينکند استفاده يخارج

 های انساني آن واقف باشد.ندارند، چه برسد به اينکه کامالً بر هزينه تحريم رويکرد

ها برای معیارهای دموکراتیک و سالمت در خارج از کشور، پیامدهای اين تحريم

های ثانويه، ديگر کشورها را مجبور حتي شديدتر نیز است. تحريم داخلي شمندانهياند
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رغم مخالفت جدی مردم يا رهبران آن کشور به اوهام مقامات آمريکا را علي کند تامي

انجام برسانند. برخي مقامات آمريکا مانند پومپئو ممکن است افزايش میزان شیوع بیماری 

رفتن خدمات درماني را اثری دلخواه و مؤثر برای تسريع تغییر رژيم ايران بینگارند، و ازبین

میانه و اروپا اجبار به شرکت در چنین طرحي برخالف میلشان اما برای کشورهای خاور

های انبوه( نه تنها )حتي با وجود شیوع گسترده بیماری در کشورشان و وقوع مرگ

آرمان ايجاد يک نظم جهاني را براساس خودمختاری  ها همهغیرانساني نیست، بلکه تحريم

که در آن، مردم از تسلط خود بر کنند؛ آرماني طور بنیادين پوچ ميمحلي و مستقل به

موضوعات اساسي مرگ و زندگي خود و مردم خارج از کشورشان، که اقداماتشان بر آنها 

 کنند.گذارد، دفاع مياثر مي

 نيا به دادنخاتمه یبرا کند،يم دشيتهد يجهان ریگهمه یماریب خطر که يجهان در

 وحدت یراستا در کايآمر يخارج یهااستیس یبازساز و گسترده یهاميتحر یهاروش

 .ستین ممکن اول مورد دادنانجام بدون آخر مورد. است ريد اریبس يالمللنیب

عنوان سالحي برای در ابتدا بايد گفت، اين به معني توقف کامل استفاده از تحريم به

اقتصادی  هایای علیه رقبا و مخالفان آمريکا است. تحريمعده يمال و یاقتصاد فیتضع

های ثانويه، که آمريکا را به برتری، مجهز و ساير کشورها را از از جمله تحريم جانبهکي

هايي از مفهوم امپريالیسم در کنند، بايد لغو شوند. آنها نشانهنظام مالي جهاني محروم مي

دنبال دنبال تغییر رژيم در ايران و ونزوئال باشند و چه بهسیاست خارجي هستند، چه به

خواهد ثابت کند دن به تبعیت کلي از دستورهای امنیت ملي. اگر اياالت متحده ميوادارکر

طلب که های تسلیحاتي بازيگران جنگمانند تحريم - محدود های شديداًتحريم

دنبال خواهد داشت، بايد اهداف جهاني مهمي را به - ها را هدف قرار مي دهندغیرنظامي

 اعمال کند، نه اينکه از جانبهچند تالش ديپلماتیک ها را فقط با مشارکت دراين تحريم

قدرت برتری مالي جهاني خود، برای وادارکردن ديگر کشورها به شرکت در اين مسئله 

 استفاده کند.

 کي بلکه ست،ین يحداقل و صرف دوستانهبشر استیس کي م،يتحر کرديرو مقابل

 .است يجهان اسیمق در ياجتماع يدموکراس و يواقع ييگراجهان

 امروز تا صرف و حداقلي نیست که دوستانهمقابل رويکرد تحريم، سیاست بشر نقطه

اين بشردوستي، با ايرانیان و  .اندکرده ارائه جهاني هایقدرت ديگر و متحده عمدتاً اياالت

عنوان يک نیکوکار قرباني و با اياالت متحده به مثابهديگر مردم در معرض خطر به

های کمکي بسته د،دهها را پیشنهاد ميکند که توقف موقت تحريمفکر برخورد ميروشن

 که یجهان در
 یماریب خطر

 یجهان ریگهمه
 کند،یم دشیتهد
 دادنخاتمه یبرا
 یهاروش نیا به

 یهامیتحر
 و گسترده
 یبازساز

 یهااستیس
 در کایآمر یخارج

 وحدت یراستا
 اریبس یالمللنیب
 مورد. است رید

 بدون آخر
 مورد دادنانجام

 .ستین ممکن اول
 کردیرو مقابل
 کی م،یتحر

 استیس
 صرف دوستانهبشر
 ست،ین یحداقل و

 کی بلکه
 و یواقع ییگراجهان

 یاجتماع یدموکراس
 یجهان اسیمق در

.است
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های بحران ل اينکه،داند. حداقمشکالت مي فرستد و رونق بازار آزاد را حلّال همهحداقلي مي

گرايي امروزه حاکي از شکست بنیادی اين تفکر هستند و اينکه تا چه حد، هم ملي

های اين توانند چالشيي، ابداً نميکايآمر صلحنظرانه و هم اتحاد تجاری بازارمحور تنگ

و با حوادث متالطم مشابهي درگیر  مردم با هم مرتبط وفصل کنند. اگر همهدوره را حل

عنوان يک منبع همگاني بدون های مشترک جهاني بهند، آنگاه بايد با ثروتباش

درنظرگرفتن شهروندی و رقابت امنیت ملي برخورد کنیم؛ بنابراين توقف ذهنیت تحريم، 

 گرايي و دموکراسي اجتماعي در مقیاس جهاني نیست.چیزی جز پذيرش جهان

عنوان يک ابزار جمعي برای رفع فقر و درنظرگرفتن ثروت آمريکا بهاين مسئله نیازمند 
ناامني در داخل و ايجاد برابری در خارج از کشور، از طريق نقل و انتقاالت اقتصادی ويژه، 

های اکولوژيک در سراسر جهان است. اين مسئله به های زيربنايي و حمايتگذاریسرمايه
است، اما بر خالف  1در سطح جهان يا همان طرح مارشالهای جديد دادن برنامهمعني انجام

های نژادی و نه توسط تصمیمات دوستان و دشمنان، بلکه مراتبسلسله وسیلهگذشته نه به
شرايط خاص چنین طرحي هرچه باشد، مفهوم  همانند دوران جنگ سرد، محدود خواهد شد.

جهاني نیست و به گیری قطعاً آخرين آزمون سیاسي طرح مشخص است. اين همه
تنها در مورد مردم کشور بازانديشي جدی کشورها در مورد تعهدات سالمت و رفاه، نه

دادن اين شدت نیاز دارد. سفارش به انجامخودشان، بلکه مردمي فراتر از مرزهايشان، به
شهرگرايي پوچ نیست، بلکه يک برآورد صريح از حداقل نیازهای حفظ کار، صرفاً آرمان

جمعي جهان است. آيندهامنیت 

                                                           
دوم است که به نام طراح آن، جورج  يمريکا بعد از جنگ جهانآ یاقتصاد مهم یهاطرح مارشال يکي از طرح. 1

دنبال ارائه دکترين شده است. به یگذارترومن نام یهار یجمهورتمريکا در دوران رياسآمارشال، وزير امور خارجه 
مريکا به آ يو نظام یاقتصاد یهابر ارسال کمکيم مبن1947مارس  12در  یترومن معروف به طرح دربرگیر

 ینفوذ در کشورها یبرا يم طرح1947مريکا در پنجم ژوئن آمارشال، وزير امور خارجه مورد تهديد، جورج  یکشورها
مريکا را آبالعوض  یو اقتصاد يمال یهامعروف شد. اين طرح، کمک «طرح مارشال»اروپايى ارائه داد که بعدها به 

ها از طريق ايجاد یاد دولتدر جهت استثمار کشورها و انق يکرد، لیکن عمالً گامينیازمند تصريح م یهابه حکومت
 )مترجم( .بود يو سپس سیاس یاقتصاد یهايوابستگ
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 1جنایات جنگی علیه ایران

2نويسنده: مارجوری کان
 

 3مترجم: محدثه عقبايی

 
 چکيده

شدن کند که منجر به کشتهمقاله حاضر حمله اياالت متحده را نقد می

شده در سرلشکر سليمانی و همراهان او شد و حوادث و مواضع مطرح

نويسنده پس از بيان مفاد قانونی  کند.اين زمينه را بررسی و تحليل می

المللی و همچنين در زمينه منع چنين حمالتی از سوی نهادهای بين

های ضد جنگ از سوی مردم توجيهات مقامات رسمی آمريکا، واکنش

کند و پس از بيان تبعات اين اقدام برای و فعاالن اجتماعی را مطرح می

رنده در چنين شرايطی صلح جهانی، نشان ميدهد که وضع قوانين بازدا

 تا چه حد ضروری است.

کليدواژگان: ايران، اياالت متحده، عراق، سرلشکر سليمانی، ترامپ، 

 هواپيماهای بدون سرنشين.

 سفید کاخ مقابل ايران، علیه الوقوعقريب جنگ به اعتراض برای ضدجنگ فعاالن

 .کردند تجمع
 تهديد اگر اکنون و است شده مرتکب ايران علیه تجاوز نیز جناياتي نظیر قبالً ترامپ

 مرتکب ايران را عملي کند، فرهنگي اماکن قراردادن هدف برژانويه مبني 4خود در تاريخ 

                                                           
1. War Crimes Against Iran (2020). https://zcomm.org 

2.Marjorie Cohn  دبیرکل معاون وکال، صنفي  انجمن پیشین  رئیس جفرسون،  توماس حقوق دانشکده  ؛ استاد  
او با  کتاب جديدترين. است صلح برای سربازانکهنه  مشاوره هیئت عضو و دموکراتیک حقوقدانان الملليبین انجمن

 .است ژئوپلیتیکي مسائل و اخالق قانون،: سرنشین بدون هوايیماهای اهدافنام: 
 (Mohadese.oghbaee@ut.ac.ir)کارشناسي ارشد مديريت رسانه آموخته دانش. 3



97 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر

 ،

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

 

 

ان
ایر

ه 
علی

ی 
نگ

 ج
ت

ایا
جن

 

 نیروی از استفاده در ملل سازمان منشور ممنوعیت متحده اياالت. شد خواهد جنگي جنايت
 کنگره نمايندگان از و بزنیم فرياد که است آن وقت اکنون. است کرده نقض را نظامي

 . بگیرند را ترامپ غیرقانوني افروزیجنگ جلوی تا بخواهیم
 برمبني ترامپ دونالد آمیزفاجعه تصمیم که باشد روشن حقوقي تحلیلگر هر برای بايد
 نظامي ارشد رهبر المهندس، ابومهدی و سلیماني قاسم سرلشکر غیرقانوني ترور دستور
قطعنامه اختیارات جنگي  و ملل سازمان منشور تجاوز بود وجنايتي از نوع  عراق،
 .کرد نقض جمهور اياالت متحده رارئیس

 سرلشکر شدنکشته سبب که ژانويه 2 تاريخ در سرنشین بدون هواپیماهای حمالت
 «حداکثری فشار» تشديد شکل بدترين شد، او عمومي روابط رئیس و المهندس سلیماني،

. بود ايران ایهسته توافق از خروج از پس يعني؛ 2018 سال ژوئن 18 از ايران علیه ترامپ
 پومپئو، مايک توافقنامه ]برجام[، از ترامپ خروج از پس سال يک ،2019 سال مه ماه در

 که بناست رسیده نتیجه اين به آمريکا وزارت اطالعات که کرد ادعا خارجه، امور وزير
روزنامه  ايران انجام شود. تحت حمايت آمريکا ارتش نظامیان به «الوقوعقريب»حمالتي 
 «مدارک مستند بدون» را ادعا اين به اين موضوع اشاره کرد که دولت، تايمزنیويورک

 مطرح کرده است. 
سرلشکر  غیرقانوني ترور توجیه برای دوباره ترامپ تیم از آن، بعد ماه هفت اکنون،

که همچنان درحالي کند،مي استناد ايران «الوقوعقريب» حمله تهديد به دوباره سلیماني،
 .در دست ندارد تهديدی چنین اثبات برای مدرکي هیچ

 را ملل سازمان منشور سرنشين، بدون هواپيماهای وسيلهشده بهترورهای انجام
 کرد نقض

 بايد ديگر، کشور علیه کشور يک توسط نظامي نیروی از استفاده المللي،بین قوانین طبق
عضو را  کشورهای اين منشور، همه 2.3 ماده. انجام شود ملل سازمان منشوربا رعايت 
 و صلح کهایگونهبه کنند، حل آمیزمسالمت را خود الملليبین اختالفات» کند تاملزم مي

 اين منشور همه 2.4 ماده «.نگیرند قرار خطر معرض در عدالت و الملليبین امنیت
 زور، از استفاده يا تهديد از خودالمللي بین روابط در که کندمي ملزم را عضو کشورهای

 .کنند خودداری کشوری هر سیاسي استقالل يا ارضي تمامیت علیه

: دارد وجود ملل سازمان منشور در نظامي نیروی از استفاده منع مورد در استثنا دو تنها
 شدهانجام ترورهای. کنديم عمل امنیت شورای مجوز با يا خود از دفاع در کشور يک وقتي

 را آنها نیز امنیت شورای و نشده انجام خود، از دفاع در سرنشین بدون هواپیماهای اين با
 .است نکرده مجاز

 در استثنا دو تنها
 استفاده منع مورد

 نظامی نیروی از
 منشور در

 ملل سازمان
 وقتی: دارد وجود
 در کشور یک

 با یا خود از دفاع
 شورای مجوز
 عمل امنیت

 ترورهای. کندیم
 این با شدهانجام

 بدون هواپیماهای
 دفاع در سرنشین

 انجام خود، از
 شورای و نشده

 را آنها نیز امنیت
 .است نکرده مجاز



98 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر، 

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

ر

 

 

ره
ما

 ش
ب

غر
ت 

اح
سی

16
4

 

 است نشده انجام خود، از دفاع در سرنشين بدون ترور هواپيماهای

 قانوني دفاع وسیله هواپیماهای بدون سرنشین مرتکب شد، مشمولکه ترامپ بههايي قتل

 حمله به پاسخ در را خود از دفاع ذاتي ملل، حق سازمان منشور 51 ماده. نبود خود از

 عراق، نه و ايران نه. بود ايران تبعه سلیماني. کندمي تصديق ديگر دولت توسط مسلحانه

 بدون هواپیماهای حمله از قبل ایمسلحانه حمله داده، رخ آنجا در قتل اين که جايي

 . بودند نداده به اياالت متحده انجام سرنشین

 اياالت شد، آمريکايي مزدور يک شدنکشته به که منجر کرکوک به موشکي حمله از پس

 عضو 24 موجب شد و کرد اين اقدام را تالفي سوريه و عراق به هوايي حمله با چندين متحده

 و کتائب اعضای پاسخ، در. ايران کشته شوند حمايت اهلل تحتحزب عراقي کتائب نظاميشبه

 .نداشت اين حمله تلفاتي اما کردند، بغداد در آمريکا سفارت حمله به در سعي آنها حامیان

حمالت »: کرد اعالم ایبیانیه در( IADL) 1دموکراتیک حقوقدانان الملليبین انجمن

 يعني عراق، در مستقر نظامیانشبه توسط شوديم گفته که عراق در آمريکا نظامي پايگاه به

 ايران توسط متحده اياالت به مسلحانه حمله يک شده، انجام کشور اين دولتي غیر بازيگران

 به ها برای ورود به سفارت آمريکا در بغداد که واکنشيحتي اقدام عراقي. شودنمي قلمداد

 نفر 55 شدنزخمي و نفر 25 شدنکشته باعث و) بود نظامیانشبه اين به آمريکا حمالت

 «.شودو هیچ تلفاتي در پي نداشت نیز حمله مسلحانه به اياالت متحده تلقي نمي ،(ديگر شد

های اعدام مورد در ملل، سازمان ويژه گزارشگر 2کاالمارد، آگنس براين،عالوه

شده انجامهای قتل که را منتشر کرد اين تويیت خودسرانه، يا بدون محاکمه غیرقانوني،

 الملليبین قوانین و بوده غیرقانوني زياد[ احتمال به»] سرنشین وسیله هواپیماهای بدونبه

 استفاده های عملي،درگیری شرايط به غیر از»: گفت کاالمارد .«کندمي نقض را بشر حقوق

 نظرقانوني به هرگز تقريباً هدفمند کشتار ديگر ابزارهای يا سرنشین بدون هواپیماهای از

 ضروری موارد در فقط بالقوه کشنده يا نیروی واقعاً مخرب» اين طور نوشت: وی. «رسدنمي

 گفت، کاالمارد .«است استفاده قابل افرادجان  الوقوعقريب تهديد برابر در محافظت برای

 برای الوقوعقريب تهديدی» رسیدهقتلافراد به که ثابت کند بايد متحده بنابراين اياالت

 دادنقرار هدف برای« تروريستي حمالت در سلیماني دخالت»: افزود وی. «اندبوده ديگران

 جريان در ترامپ از خود، که دفاع کاالمارد، گفته به «.نیست او به شیوه قانوني کافي و قتل

                                                           
1. The International Association of Democratic Lawyers. 
2. Agnès Callamard. 

 ایاالت
 ممنوعیت متحده

 سازمان منشور
 از استفاده در ملل

 را نظامی نیروی
. است کرده نقض

 آن وقت اکنون
 فریاد که است

 از و بزنیم
 کنگره نمایندگان

 جلوی تا بخواهیم
 افروزیجنگ
 ترامپ غیرقانونی
 .بگیرند را

 حمالت
 بدون هواپیماهای

 تاریخ در سرنشین
 سبب که ژانویه 2

 شدنکشته
 سلیمانی، سرلشکر
 رئیس و المهندس
 او عمومی روابط

 شکل بدترین شد،
 فشار» تشدید

 ترامپ «حداکثری
 18 از ایران علیه
؛ 2018 سال ژوئن

 از پس یعنی
 توافق از خروج
 ایران ایهسته

.بود
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خود در  از دفاع زيرا نیست؛ قانوني زياد احتمال به کرده بود، ادعا خود مطبوعاتي کنفرانس

مشورت  برای زماني و باشد اختیاربي و فرساطاقت ای،لحظه» شرايطي ضروری است که

 .«وجود نداشته باشد

شنیدن  از پس که 2مجلس نمايندگان آمريکا، اطالعاتي کمیته رئیس 1شیف، آدام
جمهور درباره وضعیت سخنراني رئیس» مورد در نشین،سر بدون هواپیمای گزارش کشتار

 گونه اطالعاتي نديده است کههیچ وی گفت: ان پخش شد، ان. که از سي. «آتي کشور
 متحده اياالت به آينده حمالت از جلوگیری هدف با سلیماني سرلشکر نشان دهد ترور

 يک» را هاانسان نجات خاطربه سلیماني ترور برمبني پومپئو ادعای وی. است شده انجام
 . کرد توصیف «اطالعاتي گیرینتیجه نه و شخصي نظر

رسمي  مقام دو» کرد: تويیت 3کالیماچي، رکمیني ،تايمز نیويورک گزارشگر واقع، در
 به «در اختیار داشتند های اطالعاتيبررسي ]سرلشکر[ سلیماني، حمله به از پس که آمريکا

 .«ها بسیار ناچیز استآمريکايي اهداف به الوقوعقريب حمله دال بر مدارکي» گفتند: او
 اطالعات اعالم کرد که تايمزنیويورک به متحده اياالت دولتي مقام براين، يکعالوه

 سفرهای و بوده «خاورمیانه در عادی دوشنبه يک» دسامبر 30روز  دهدمي نشان جديد
آگاه  مقام اين. بوده است «معموليمانند سفرهای ديگر او يک سفر » ]سرلشکر[ سلیماني

 «الوقوعقريب» حمله ]سرلشکر[ سلیماني و وجود داشته «بسیار کمي» اطالعات که گفت
 .بود نکرده تأيید ایخامنه علي اهللآيت زيرا نبوده؛

 اين ترورها بدون مجوز شورای امنيت انجام شد

 اصلي مسئولیت شورا اين. را نداشت امنیت شورای مجوز سرنشین، بدون هواپیماهای حمله
 آمده 39 ماده در. بر عهده دارد متحد ملل سازمان منشور تحت را الملليبین امنیت و صلح حفظ
 تعیین را تجاوز به اقدام يا صلح نقض صلح، برای تهديدی هرگونه وجود امنیت شورای»: است

 .گیردمي تصمیم 42 ماده طبق نظامي، نیروی از استفاده مجوز صدور برای و «کنديم
 .شد تجاوز با اين حمله مرتکب که بود ترامپ شخص اين واقع، در

 ترامپ با اين حمله مرتکب تجاوز شد

 مختلف، روش دو به توانندمي افراد کیفری،المللي بین دادگاه مربوط به رم اساسنامه براساس

 باعث که متحده اياالت حمالت موشکي .شوند که در اين خصوص مصداق دارد تجاوز مرتکب

 .تجاوز است معیار مشمول هر دو شد، المهندس و ]سرلشکر[ سلیماني شدنکشته

                                                           
1. Adam Schiff. 
2.The House Intelligence Committee. 
3. Rukmini Callimachi. 

 المللیبین انجمن
 حقوقدانان

 دموکراتیک
(IADL )در 

: کرد اعالم ایبیانیه
 پایگاه بهحمالت »

 در آمریکا نظامی
 گفته که عراق

 توسط شودیم
 مستقر نظامیانشبه
 یعنی عراق، در

 دولتی غیر بازیگران
 انجام کشور این

 حمله یک شده،
 ایاالت به مسلحانه

 ایران توسط متحده
 .شودنمی قلمداد

 سرلشکر ترور
 هدف با سلیمانی

 حمالت از جلوگیری
 ایاالت به آینده

 شده انجام متحده
 ادعای وی. است

 ترور برمبنی پومپئو
 خاطربه سلیمانی

 را هاانسان نجات
 و شخصی نظر یک»
 گیرینتیجه نه

 توصیف «اطالعاتی
.کرد
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 يا ديگر کشور قلمرو علیه کشور يک مسلح نیروهای بمباران» يعني تجاوز؛ -اول 

 مسلح نیروهای. «است ديگر کشور قلمرو علیه کشور يک توسط سالحي نوع هر از استفاده

 .دادند انجام عراق در موشکي حمله يک متحده اياالت

 يرندهبا توافق کشور پذ که کشور يک مسلح نیروهای از استفاده»: از است عبارت تجاوز دوم ـ

بدون هر  يا توافقنامه در شدهبینيپیش شرايط برخالف آن کشور حضور داشته باشد، ولي قلمرو در

 «. توافقنامه رفتار کرده است فسخ بعد از قلمرو کشور در آنها حضور تمديد گونه

 در آمريکايي نیروهای استقرار برای مشترکي نظامي توافقنامه متحده اياالت و عراق

 نقض» را آمريکا حمله موشکي عراق، وزيرنخست کفیل 1عبدالمهدی، عادل. دارند عراق

در اين کشور دانست که قرار  آنها نقش و عراق در آمريکايي نیروهای حضور شرايط آشکار

عنوان بهداعش در کنار آنها،  با نبرد و عراقي نیروهای باشد به آموزش محدود فقط بود

 . «تحت نظارت و تأيید دولت عراق الملليبین نیروهای ائتالف

 اساساً» را تهاجمي جنگ انجام نورنبرگ، در نظاميالمللي بین دادگاه هولوکاست، از پس

نیست؛ المللي بین جرم يک فقط...  تجاوزگرانه جنگ شروع»: افزود و خواند «شرارت يک

متفاوت  جنگي جنايات ساير از اين نظر با فقط که استالمللي بین ترين جنايتبزرگ بلکه

 . «دارد است که غايت شرارت در آن وجود

 اياالت جمهوررئيس جنگی اختيارات قطعنامه سرنشين، بدون هواپيماهای کشتار

 کرد نقض را متحده

 جمهوررئیس به که براساس آن کرد نقض اختیارات جنگي را قطعنامه کشتار همچنین اين

کنگره، نیروهای مسلح کشور را وارد جنگ يا تهاجم  اعالم از پس فقط دهدمي اجازه

اياالت متحده، قلمرو يا  به حمله در پي که ملي شرايط اضطراری» در يا الوقوع کند،قريب

مانند « خاصي قانوني مجوز»که يا درصورتي ،«ايجاد شود ها يا نیروهای مسلح آندارايي

 ( داشته باشد. AUMFاستفاده از نیروی نظامي)مجوز 

 علیه جنگ اعالم کنگره نکرده، حمله آن مسلح نیروهای يا متحده اياالت به ايران
 .نداده بود را ايراني اهداف علیه آمريکايي نیروهای از استفاده اجازه صادر نکرده يا ايران

 از استفاده برای 2002 زمجو با کشتار گفت: اين ملي، امنیت مشاور 2اوبراين، رابرت
 از» که داد اجازه جمهوررئیس به مجوز اين. است پذيرتوجیه عراق علیه نظامي نیروی

                                                           
1. Adel Abdul-Mahdi. 
1. Robert O’Brien. 

 امنیت شورای»
 هرگونه وجود

 صلح، برای تهدیدی
 اقدام یا صلح نقض
 تعیین را تجاوز به
 برای و «کندیم
 استفاده مجوز صدور
 نظامی، نیروی از

 42 ماده طبق
 .گیردمی تصمیم

 یعنی تجاوز؛
 نیروهای بمباران»

 کشور یک مسلح
 کشور قلمرو علیه

 هر از استفاده یا دیگر
 توسط سالحی نوع

 علیه کشور یک
 دیگر کشور قلمرو

 نیروهای. «است
 متحده ایاالت مسلح
 موشکی حمله یک

 انجام عراق در
 .دادند
 کشتار

 بدون هواپیماهای
 قطعنامه سرنشین،

 جنگی اختیارات
 ایاالت جمهوررئیس
 .کرد نقض را متحده
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 از دفاع .1 کند: استفادهدر صورت ضرورت و نیاز برای موارد زير  آمريکا مسلح نیروهای
های قطعنامه اجرای تمام .2عراق؛  جانب از مداوم تهديد برابر در متحده اياالت ملي امنیت
 رهبری تحت نیروهای که هنگامي. «عراق مورد در ملل سازمان امنیت شورای به مربوط
 2002 زمجو بردند، بین از را حسین وقت صدام دولت و کردند حمله عراق به متحده اياالت
 .عراق منقضي شد علیه نظامي نیروی از استفاده برای

 فرهنگی اماکن قراردادن هدف يا جنگی جنايت ارتکاب به را ايران ترامپ اکنون

 کندمی تهديد کشور اين

کردکه اگر ايران بعد از حمله موشکي  تهديد ژانويه 4 تاريخ در تويیتي در ترامپ

را مورد هدف قرار  «ايراني سايت 52»انتقام باشد، هواپیماهای بدون سرنشین در پي 

  «.هستند مهم ايراني فرهنگ و ايران برای باال بسیار سطح در» آنها از برخي که دهد،مي

 اهداف مواضعي که يعني غیرنظامي؛ مواضع علیه حمالت عمدی هدايت» رم اساسنامه

اساسنامه . نیستند نظامي اهداف فرهنگي، اماکن «.داندمي جنگي نیستند، جنايت نظامي

های مذهبي، يافته به فعالیتهای اختصاصحمالت علیه ساختمان»رم، هدايت عمدی 

  «.داندخیرخواهانه ]و[ آثار تاريخي را نیز جنايت جنگي مي اهداف آموزشي، هنری، علمي يا

 قراردادن هدف فرهنگي، اماکن از حفاظت ، برای1954 سال در الهه کنوانسیون براين،عالوه

ملل  سازمان فهرست در منطقه بومي است که 24 دارای ايران. کندمي ممنوع را اين اماکن

 . است جهاني ثبت شده فرهنگي میراث عنوانبه

 .بود جنگي جنايت تهديد به ارتکاب ايران، فرهنگي اماکن قراردادن تهديد ترامپ به هدف

 است تصور غيرقابل ]سرلشکر[ سليمانی قتل پيامدهای

 سلیماني ايران، خارجه امور وزير ظريف، جواد سرنشین، بدون هواپیماهای حمالت از پس

 را وی قتل و نامید القاعده و داعش با مبارزه در «نیروی نظامي کارآمدترين» رهبر را

 قتل مسببان از «سختي انتقام» که داد قول ایخامنه اهللآيت. خواند «الملليبین تروريسم»

 گرفته خواهد شد. سلیماني

 صدور با است، لبنان در ايران حمايت تحت که اهللحزب رهبر نصراهلل، سیدحسن

 مناسب اقدامات»: گفت سلیماني قتل انتقام برای «مقاومت مبارزان» همه به فراخواني

 سراسر در مقاومت مبارزان همه وظیفه و مسئولیت... جنايتکار قاتالن اين مجازات برای

 .«دبو خواهد جهان

 ترامپ اکنون
 به را ایران

 جنایت ارتکاب
 هدف یا جنگی

 اماکن قراردادن
 این فرهنگی

 تهدید کشور
 .کندمی
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 «شهید» را او ایخامنه اهللآيت که از اقدام آمريکا به قتل سلیماني، ناشي پیامدهای

 سراسر در کشنده درگیری شعله يک است اقدام ممکن اين. است تصورناپذير خوانده،

 .کند روشن را خاورمیانه

 -شدمي محسوب ايران قدرتمند چهره دومین ایخامنه اهللآيت از پس که - سلیماني

 اطالعاتي و امنیتي ارشد فرمانده عنوان، او بهتايمزنیويورک به گفته مردمي بود. قهرمان

 دهه دو طي ايران نظامي و اطالعاتي نیروهای های مهمعملیات بیشتر معمار» ايران،

 ژئوپلیتیکهای درگیری میانه در ايران برای انگیزیحیرت ضربه وی، مرگ و بود گذشته

 «.شودمحسوب مي فراگیر

 خشمگین اين کشتار در خاک خود،آمريکا برای  اجازه دلیل اقدام بدونبه عراق دولت

 آمیزاهانت نقض» را حمله اين وزيری اين کشور،عبدالمهدی، کفیل نخست عادل. است

 . خواند «آمريکايي نیروهای حضور شرايط آشکار نقض» و «عراق حاکمیت

 تا خواست دولت و از کرد صوری موافقت ایقطعنامه تصويب با عراق پارلمان حقیقت، در

 که توافقنامه و دهد خاتمه هستند، عراق در حاضر حال در که آمريکايي سرباز 5000 به حضور

. بفرستند، فسخ کند عراق به داعش با جنگ برای را خود سربازان دادمي اجازه متحده اياالت به

 که بود مرداني از يکي سلیماني»: نوشت 2نیوز کنسرسیوم آمیزی دربا لحن کنايه 1لوريا، جو

 «.به عهده داشت را سوريه و عراق در داعش شکست مسئولیت بیشترين

 آمريکا شدنخارج زمان از که را هاييتحريم متحده اياالت اگر کرد اعالم ژانويه 5 در ايران

 توافق مورد در را خود تعهدات تمام نکند، لغو کرده، اعمال ايران بر 2018 سال در برجام توافق از

 اورانیوم سازیغني با محدودکردن ايران توافقنامه، اين براساس. کنديم متوقف 2015 ایهسته

های آمريکا موافقت کرده بود و به مفاد آن متعهد ای در ازای رفع تحريمهای هستهفعالیت ساير و

 ای ايران وجود ندارد.های هستهبود. اکنون هیچ محدوديتي برای پیشرفت برنامه

 بیان چنین در بیانیه اورولي خود ترامپ سرنشین، هواپیماهای بدون حمالت از بعد روز

 اقدامي جنگ شروع برای ما. کرديم اقدام جنگ کردنمتوقف برای ديشب ما»: کرد

 کنگره. است داده انجام عمالً ترامپ اقدامات که است کاری تنها جنگ شروع اما. «نکرديم

جمهوری را، که پا فراتر از  رياست اين اقدامات خطرناک کردنمتوقف برای اساسي وظیفه

 . دارد عهده بر هايش نهاده،مسئولیت

                                                           
1. Joe Lauria. 
2. Consortium News. 

 سیدحسن
 رهبر نصراهلل،

 تحت که اهللحزب
 در ایران حمایت
 با است، لبنان

 به فراخوانی صدور
 مبارزان» همه

 برای «مقاومت
 سلیمانی قتل انتقام

 اقدامات»: گفت
 برای مناسب

 قاتالن این مجازات
... جنایتکار

 وظیفه و مسئولیت
 مبارزان همه

 سراسر در مقاومت
 .«بود خواهد جهان

 5 در ایران
 کرد اعالم ژانویه

 متحده ایاالت اگر
 که را  هاییتحریم

 شدنخارج زمان از
 توافق از آمریکا
 سال در برجام
 ایران بر 2018
 لغو کرده، اعمال

 تعهدات تمام نکند،
 مورد در را خود

 ایهسته توافق
 متوقف 2015

 .کندیم



103 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر

 ،

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

 

 

ان
ایر

ه 
علی

ی 
نگ

 ج
ت

ایا
جن

 

 آتالنتیک، در خود سرمقاله در دانشگاه يیل حقوق استاد 1که اونا ای. هاتاوی، طورهمان
 اقتدار غیرقانوني در زمینه ادعای اين علیه مؤثر طوربه نتواند کنگره اگر»: داد هشدار

به  تاکنون جهان مخربي که قدرت بیشترين که شودميبیني برخورد کند، پیش جانبهيک
 «.گرفت خود ديده، در اختیار يک نفر قرار خواهد

 دو. بدهند پايان ترامپ غیرقانوني جنگ به تا بیاوريم فشار کنگره نمايندگان به بايد ما
از حزب دموکرات ايالت  2نماينده رو خانا توسط آنها از يکي: شد مطرح کنگره در قطعنامه

 بودجه برای ممنوعیت برای نماينده مستقل ايالت ورمونت، سندرز، برني سناتور کالیفرنیا و
از  3کائین تیم سناتور ديگر کند. مورد تصويب مگر کنگره مجوز آن را ايران بود، با جنگ

از حزب دموکرات اياالت ايلینويز مطرح  4دوربین ديک و حزب دموکرات ايالت ويرجینیا
کنگره  از مشارکت در حمله به ايران است، مگر آمريکايي سربازان ن، منعمفاد آ کردند که

 خاورمیانه در صلح. کنند پشتیباني آنها از بخواهید کنگره نمايندگان مجوز آن را صادر کند. از
 .است خطر معرض در جهان سراسر در حقیقت در و

 

                                                           
1. Oona A. Hathaway. 
2. Ro Khanna. 
3. Tim Kaine. 
4. Dick Durbin. 
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 2در آتش سوخت 1چرا منطقه برونکس

 نويسنده: مريل اينگرام3

 مترجم: ابوالفضل ايمانی راغب

 چکيده 

اياالت متحده دچار نوعی نژادپرستی ساختاری بوده و هست و اين 

اجتماعی جامعه آمريکا نمود يافته  -پديده شوم در تمام ابعاد سياسی

شود ها در حوزه مسکن شهری ديده میاست. يک نمونه از اين تبعيض

منجر شده است. در « هااقليتمحل سکونت »که به پديده آشنای 

گذشته، توسعه شهری به بازسازی مناطق فرسوده و تبديل آنها به 

مناطق نسبتاً مرفه نيازمند بود. اين مسئله توان خريد فقرا و 

محل سکونت »را کاهش داده و به نقل مکان آنان به  پوستانرنگين

مقابله  منجر شده است. از سوی ديگر، مسئولين شهری برای« هااقليت

نشانی در های آتشبا مشکالت مالی، خدمات شهری از جمله ايستگاه

دادند که مشکالت شدت کاهش میکردند يا بهها را حذف میاين محله

به اين « سوزیدهه آتش»کرد. فيلم زيادی برای ساکنين آن ايجاد می

های گسترده در جنوب سوزیپردازد. اين فيلم، داستان آتشمسئله می

ونکس، يکی از مناطق شهر نيويورک، در دهه شصت و هفتاد را به بر

دهد علت اين کشد و با ارائه مستندات فراوان نشان میتصوير می

ها و عمکردهای نژادپرستانه مقامات شهری ها، سياستسوزیآتش

 نيوريورک بوده است. 

کليدواژگان: نژادپرستی ساختاری، تبعيض، اياالت متحده، خدمات 

 ها.اقليت ،شهری

                                                           
1. Bronx.  
2. Why the Bronx Burned. 
https://progressive.org/dispatches/decade-of-fire-review-ingram-191108/. 
3. Mrill Ingram.  

 از گوناگون وضوعاتم در که است مستقل نويسنده و ويسکانسین دانشگاه استاد محقق، دانشمند، يک اينگرام مريل خانم
 . است نگاشته زيادی یانتقاد مقاالت قبیل اين از مسائلي و بوم زيست احیای مدني، فرهنگ ها،اقلیت زيست، محیط جمله

https://progressive.org/dispatches/decade-of-fire-review-ingram-191108/


105 

 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر

 ،

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

 

 

در
س 

نک
رو

ه ب
طق

 من
چرا

 
ت

وخ
 س

ش
آت

 

دهد ساکنان جنوب برونکس به روايتي پايان مي ، يکي از«سوزیدهه آتش» فیلم در
  کند.سوزی مهیب شهری را سرزنش ميکه قربانیان ده سال آتش

درپي ها را پيسوزی در روز در جنوب برونکس، تقريباً همه ساختمانحدود چهل آتش
ها و درصد آپارتمان 80ها، سوزیبه آتش کشید. در اواخر دهه شصت و هفتاد، اين آتش

« سوزیدهه آتش»هزار نفر شد. فیلم  250خانمي ل مسکوني را نابود کرد و باعث بيمناز
های خانگي و شهادت شاهدان برای افشای داليل واقعي های کوتاه آرشیوی، فیلماز صحنه

 کند. اين ويراني استفاده مي
 1اينديپندت لنزهای مجموعه هفتگي که يکي از بخش« سوزیدهه آتش»در فیلم 

پخش شد، با يکي از ساکنین برونکس به  2در چهارم نوامبر در شبکه پي بي اس است و

شويم. او تصمیم گرفته است حقیقت ماجرا همراه مي 3نام خانم ويويئن باسکس ايريزای

 های مکرر در محله خود را کشف کند. سوزیدرباره علت آتش
شهری در دهه شصت و های سوزی ساختمانهای کوتاهي از آتشاين فیلم با صحنه

ها در شود. مردم با وسايلشان در حال فرار هستند و نابودشدن ساختمانهفتاد آغاز مي
هیچ »گويد: مي کنند. يک آقا با فرياد و عصبانیت به خبرنگارهای آتش را نگاه ميشعله

 «.نشان بوديمنشاني وجود نداشت و ما خودمان ماشین آتشماشین آتش
ها را در اين درصد ساختمان 80ما تقريباً »کند: زاری چنین روايت ميدر اين فیلم ايري

های خود را از دست دادند، اما ما هزار نفر خانه 250ها از دست داديم. حدود سوزیآتش
آنها »گويد: وی در ادامه مي«. جنوب برونکس را آتش نزديم. ما در واقع آن را نجات داديم

 «.توانم اين مسئله را فراموش کنممن هرگز نمي به ما گفتند شما مقصريد، اما
است که با کمک  «سوزیدهه آتش»نويس و کارگردان فیلم نامهخانم ايريزاری، فیلم

آن را تهیه کرده است. او در اين فیلم ما را به محله خودش در جنوب  4گرچن هیلدبرن

کند. بسیاری از آنها با چند نفر از کساني که با آنها بزرگ شده، آشنا مي برد وبرونکس مي
کنند. اين صحنه آغاز تالش مجدانه او برای يافتن علت هنوز هم در آن محله زندگي مي

های فراوان در برونکس در اواخر دهه شصت و هفتاد است. اين تالش به ردّ سوزیآتش

                                                           
1. Independent Lens. 

بي اس پخش  ا در شبکه پي سازان مستقل در مورد مسائل مختلف ر   های مستند فیلم يک مجموعه هفتگي که فیلم
 کند. )مترجم(مي

2. PBS= Public Broadcasting Service. 

 (های اياالت متحده است. )مترجمترين شبکهشرکت خدمات پخش عمومي که يکي از بزرگ
3. Vivian Vazquez Irizarry.  
4. Hildebran.  

حدود چهل 
سوزی در آتش

روز در جنوب 
برونکس، تقریباً 

ها همه ساختمان
درپی به را پی

آتش کشید. در 
اواخر دهه شصت 

و هفتاد، این 
 80ها، سوزیآتش

ها درصد آپارتمان
و منازل مسکونی 

را نابود کرد و 
خانمی باعث بی

هزار نفر  250
شد.
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های سوزیاين منطقه، خودشان مسبب اين آتش گويد ساکنینشود که ميروايتي منجر مي
 اند.مهیب و نابودی اين منطقه از شهر بوده

های های در حال سوختن، آوارهای سنگین ساختمانهايي از ساختماندر مقابلِ صحنه
های در حال هايي از بچهاين فیلم صحنه سازانفیلم سنگ،هايي انبوه از پارهويران و مکان

شده های ساختهروهای مملو از مردم و سکوها و پلهطناب در خیابان، پیاده بازی بسکتبال و
ای که روی آنها چند همسايه در حال احوالپرسي و معاشرت هستند، در فیلم از سنگ قهوه

کنند اين دو صحنه را با هم مقايسه و مقابله کند. در اين اند و بیننده را وادار ميگنجانده
يک بخش »کند که در دهه پنجاه برونکس را داری را معرفي ميفیلم، ايريزاری مغازه

گويد در منطقه کرد. يکي از همسايگان ميمنطقه هارلم و بهتر از آن تلقي مي« استثنايي
پوستان آمريکايي و ها، سیاهها، پورتوريکاييهای مختلفي از جمله ايرلندیبرونکس، اقلیت

گويد اين منطقه جای بسیار خوب و ايريزاری ميکردند. در يک کالم، ديگران زندگي مي
واقعاً چه اتفاقي در اينجا روی داده »پرسد: شدن بود و بعد ميجالبي برای زندگي و بزرگ

 « است؟
کند که در تمام داستاني کامالً آشنا را روايت مي« سوزیدهه آتش»طورکلي، فیلم به

ها را در اوايل دهه سي، محله دهد. دالالن معامالت ملکيشهرهای آمريکا روی مي
توانستند وام تعمیر مسکن يا پوست در برخي از مناطق نميمرزبندی کردند و مردم رنگین

خريدند و آنها های قديمي را ميداران با کالشي و تهديد، ساختمانخريد خانه بگیرند. زمین
در ساير مناطق « هریبازسازی ش»کردند تا کامالً فرسوده و بالاستفاده شوند. را رها مي

شهرهای آمريکا به معني نابودی توان خريد مسکن مقرون به صرفه برای افراد کم درآمد 
« هامحل سکونت اقلیت»هايي معروف به پوست را وادار کرد به محلهبود و ساکنان رنگین

نقل مکان کنند. سفیدپوستان به حومه شهر نقل مکان کردند. در دهه شصت، شهرهايي 
ار مشکل مالي شده بودند با کاهش شديد يا حذف کامل خدمات مانند استخدام در که دچ
پوستان توانستند های رنگیننشاني در محلههای آتشنشان و ساخت ايستگاهآتش

 مديريت کنند.  های خود رابحران
نشاني نیويورک، آقای جان آتشدر يک صحنه جالب اين فیلم، رئیس و مدير سازمان

وگو است. خبرنگار درباره علت بینیم که با يک خبرنگار در حال گفترا مي 1انتي. اُهاگ

اگر يک »گويد: پرسد و او در جواب ميبه بعد مي 1964ها از سال سوزیافزايش آتش
ترين و فقیرترين قسمت با وعده فرصت پیشرفت و زندگي بهتر از جنوبي خانواده فقیر را

                                                           
1. John T. O'Hagan.  

طورکلی، به
دهه »فیلم 

 «سوزیآتش
داستانی کامالً 
آشنا را روایت 

کند که در می
تمام شهرهای 
آمریکا روی 

دهد. دالالن می
معامالت ملکی 
در اوایل دهه 

ها را سی، محله
مرزبندی کردند و 
مردم 

پوست در رنگین
برخی از مناطق 

توانستند وام نمی
تعمیر مسکن یا 
خرید خانه 
بگیرند.
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ر يک مرکز شهری ساکن کني و پانزده الي بیست بار دشهر به اينجا بیاوری و برای اولین
نفر را در يک منزل جادهي که با وسايل آن آشنا نیستند، آن موقع ديگر تعجبي ندارد که 

 «. ها افزايش يابدسوزیآتش
ــازمان آتش ــاني نیويورک ميايريزاری به کتابخانه آکادمي س ــئولین آن نش رود و از مس

ــته را ب مي ــناد واقعي گذش ــد: ه او بدهند. او ميخواهد اس توانم بفهمم چند  چگونه مي»پرس

اند و چه تغییراتي در تعداد آنها رخ نشــاني در اين منطقه وجود داشــتهايســتگاه و مأمور آتش

 اندازد.  يابد که او را به گريه ميها به حقايقي دست مي؟ پس از بررسي تمام پوشه«داده است

های افراد بازمانده در جنوب طور مستند تالشم بهاما اين پايان داستان نیست. اين فیل

دهد که توانستند مسائل را خودشان سازماندهي کنند، هرچند مقامات برونکس را نشان مي

های همیاری شهری از کمک به آنها دريغ کرده و آنها را به حال خود رها کرده بود. گروه

کردند، خدمات مردم کمک مي دو نقش متفاوت داشتند. آنها از يک طرف به محافظت از

کردند. از دادند و يک هويت فرهنگي قوی در مردم ايجاد مياجتماعي به آنان ارائه مي

 طرف ديگر، در چند عملیات اطفای آتش هم همکاری داشتند. 

وفصل شويم که به سازماندهي و حلآشنا مي 1در اين فیلم، با افرادی مانند هتي فاکس

ها و منازل کمک کردند )ايريزاری هنگام توضیح تک آپارتمانکمشکالت همسايگان در ت

ها گوش کند(. همچنین با بازی بچه« طنین شادی»کند به اين مطلب تالش مي

شويم که صرفاً با قبول آشنا مي 2«پیشرفت مردم»های تعاوني مانند مؤسسه شرکت

براين، مايت کردند. عالوهشده و بازسازی آنها از اين محله حهای تخلیهمسئولیت ساختمان

ها تمام منابع خود را يکپارچه تک ساختماندر اين فیلم شاهد هستیم که چگونه ساکنین تک

صرفه برای افراد کم بههای دائمي مقرونهای خود را مديريت کنند و خانهکردند تا دارايي

 درآمد بسازند. آنها هرگز اين محله را ترک نکردند. 

شهر نیويورک ها محله تخلیه زباله کالنعنای واقعي کلمه، سالجنوب برانکس به م

های های تصفیه فاضالب شهری، کارگاهبوده است و مراکز دپو و بازيافت زباله، کارخانه

فروشي در اين محله قرار دارند که همگي در خدمت ساير مناطق تولیدی و بازارهای عمده

ها نسبت به تعداد افراد، از همه مناطق نشهر هستند. اين منطقه از حیث تعداد بوستا

 تر و در میزان بیماری آسم کودکان از همه مناطق باالتر است. پايین

                                                           
1. Hetty Fox. 
2. People's Development Corporation.  

جنوب برانکس به 
 معنای واقعی

ها کلمه، سال
محله تخلیه زباله 

شهر کالن
نیویورک بوده 

است و مراکز دپو 
و بازیافت زباله، 

های کارخانه
تصفیه فاضالب 

شهری، 
های کارگاه

تولیدی و 
بازارهای 

فروشی در عمده
این محله قرار 

دارند که همگی 
در خدمت سایر 

مناطق شهر 
هستند.
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اين منطقه برای ايريزاری و تعداد زيادی از افراد حاضر در فیلم، يک خانه است. 

دهد، جنوب برونکس يک جامعه خوبي نشان ميبه« سوزیدهه آتش»طور که فیلم همان

افتخارآمیز در عملگرايي در زمینه مسائل وجوش و شاد و دارای يک تاريخ پر جنب

قطعاً امروزه زندگي در برونکس »گويد: يمحیطي و عدالت اجتماعي است. ايريزاری مزيست

دهند و با ساده نیست؛ زيرا مردم همچنان در بستر نژادپرستي ساختاری به مبارزه ادامه مي

ی طبقه متوسط از طريق هافقیرنشین به محله هایهای جديد، نظیر تبديل محلهچالش

اند و باز هم مبارزه رو هستند، اما مردم قبالً برای بقا، مبارزه کردهنوسازی و اخراج فقرا روبه

 «. اينجا محله من است»گويد: در پايان فیلم ايريزاری مي«. خواهند کرد

 قابل مشاهده بود.  PBS.orgدر سايت  2019اين فیلم تا چهارم دسامبر 

 

قطعاً امروزه 
زندگی در 
برونکس ساده 
نیست؛ زیرا مردم 
همچنان در بستر 
نژادپرستی 
ساختاری به 
مبارزه ادامه 

دهند و با می
های جدید، چالش

نظیر تبدیل 
 هایمحله

یرنشین به فق
های طبقه محله

متوسط از طریق 
نوسازی و اخراج 

رو فقرا روبه
.هستند
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گیری ویروس کرونا، همه  

های نظام آموزشی در محدودیت

آموزان و کمک به دانش

 1ها را آشکار کردخانواده

 2نويسنده: الينور جِی. بادر

 مترجم: ابوالفضل ايمانی راغب

 چکيده

های مختلف اين کشور را بحران ويروس کرونا در اياالت متحده، جنبه

 آموزشی اين کشور نيز از اين امر مستثنیتحت تأثير قرار داده است. نظام 

نيست. با شيوع بيماری کرونا، بيشتر مدارس اين کشور تعطيل شدند که 

آموز و همچنين ترس و اضطراب ها دانشبه سرگردانی و بالتکليفی ميليون

و پرورش، هيچ دستورالعمل آنان منجر شد، اما نه دولت و نه وزارت آموزش 

دليل کاهش اهش اين ترس و اضطراب نداشت. بهيا برنامه خاصی برای ک

و پرورش اين کشور در سه دهه گذشته و دائمی بودجه وزارت آموزش 

واگذاری برخی از امور مدارس، از جمله مسائل بهداشتی به بخش 

خصوصی، امکانات و تجهيزات کافی در مدارس دولتی اين کشور وجود 

. عالنه به اين موضوع داشته استندارد. خود اين وزارتخانه نيز واکنشی منف

خانمان را از داشتن آموز بیتر اينکه، تعطيلی مدارس، هزاران دانشمهم

شد، می قيمت که در مدارس توزيعهای غذايی مجانی يا ارزانوعده

ها محروم کرده است. با توجه به اين وضعيت، برخی از معلمان و اتحاديه

 گونه انتظاری از دولتکنند بدون هيچمی ششده و تال کاربه شخصاً دست

اين کشور، امکانات بهداشتی را فراهم  و پرورشآمريکا يا وزارت آموزش 

 آموزان ايجاد کنند. و محيطی امن برای دانش

                                                           
1. Pandemic Reveals Limits of Education System to Assist Students and Families. 
https://truthout.org/articles/pandemic-reveals-limits-of-education-system-to-assist-
students-and-families/.  
2. Eleanor J. Bader. 

 2015در سال  ی. واست یويورکن یندر بروکل ینگزبوروک یادر کالج منطقه یسيمدرس زبان انگل بادر،. يج ینورال
نگاری روزنامه»ا عنوان بخاطر مقاله خود وژه سانسورشده( را بهرای  پروجکت سنسورد )به معني پجايزه سازمان رسانه

دست آورد. وی يکي مطبوعات مستقل را به نیز جايزه انجمن 2006کسب کرد. همچنین در سال « تحقیقي برجسته
و  تیزی، واير نیوزري، لیلیتاکنون با نشريات است و هم اهداف نفرت: تروريسم ضد سقط جنیناز نويسندگان کتاب 

 کند. خواه همکاری ميها و نشريات چاپي فمینیستي ترقيساير وبالگ
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کليدواژگان: بحران کرونا، ناکارآمدی نظام آموزشی، بهداشت، 
 آموزان.اضطراب و ترس دانش

سرعت در حال افزايش است و هر روز اخبار جديد و گاهي گیری ويروس کرونا بههمه

شنويم. پس از شیوع اين بیماری در اياالت متحده، مدارس مي متناقضي درباره اين ويروس

ها تالش کردند بهترين راه برخورد با اين ها و دانشگاهدبستانيدولتي، خصوصي، پیش

ها تعطیل است، اما زمان بازگشايي ويروس را پیدا کنند. در حال حاضر، مدارس بیشتر ايالت

اند مدارس را تا اواسط ماه آوريل بازگشايي کرده ها اعالمآنها متفاوت است. برخي از ايالت

 تا فصل پايیز، مدارس تعطیل خواهند بود.  اندها گفتهخواهند کرد، اما ساير ايالت

کوشند، اما حل ميکارکنان مدارس و مقامات آموزشي دولت برای رسیدن به يک راه

کند. تارنمای اين ان نمياياالت متحده، کمک چنداني به آن 1و پرورشوزارت آموزش 

و نامه اداره حقوق مدني اين  2های مراکز کنترل و پیشگیری بیماریوزارتخانه، داده

ای رفتارهای کلیشه»وزارتخانه را صفحه اصلي خود قرار داده است که ضرورت مقابله با 

میزان های چنداني درباره تعطیلي و کند، اما دستورالعملمي را تصريح« نژادی و قومي

 راه بهترين براينکه، تارنمای مذکور دربارهتعطیلي مدارس خاص ارائه نکرده است. عالوه

 ازپیشبیش کرونا بیماری گیریهمه از پس که موجود نژادپرستي جمله از تعصب، با مقابله

است.  نکرده ارائه خاصي توصیه هیچ است، آورده ستوه به را تبارآسیايي هایآمريکايي

برخي از مدارس ـ و سرپرستان ـ برای مقابله با اين تعصب، دست به دامن مقامات محلي 

 ها تخصص دارند. اند که در زمینه تعصب و تعدی به اقلیتو ملي شده

 3خانم ماريک ون وُئرکوم، مدرس و نويسنده مرکز آموزش مسئولیت اجتماعي مورنینگسايد

آمیز های مسالمتوهشت سال پیش تأسیس شد و روشسيدر نیويورک است. اين سازمان 

گويد مي دهد. خانم ماريکمي ها را در اختیار مدارس دولتي اين شهر قراروفصل تنشبرای حل

های سني را تشويق کنیم درباره های ملموس زيادی وجود دارد تا کودکان در تمام گروهروش

فکر و با آنها همدردی کنند. از  اندتحقیر قرار گرفته خاطر قومیتشان مورد اهانت وکساني که به

ها، غذا و آداب دار نژادپرستانه است که آسیاييهای نیشکنايه»های وی، بررسي جمله توصیه

                                                           
1. DOE=Department Of Education.  
2. CDCP=Centers for Disease Control and Prevention.  
3. Morningside.  

 راه بهترین
 تعصب، با مقابله

 جمله از
 موجود نژادپرستی
 از پس که

 بیماری گیریهمه
 ازپیشبیش کرونا

 هایآمریکایی
 به را تبارآسیایی

 است، آورده ستوه
 توصیه هیچ

 نکرده ارائه خاصی
است.
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وی همچنین دو ويدئوکلیپ از قربانیان «. کنندمي و رسوم آنها را ناخوشايند و نادرست معرفي

 نژادپرستي ارائه کرده است. 

ها الن ايالترو هستند که آيا مسئوتر روبهبیشتر مدارس همچنان با اين سؤال اساسي

ود را تعطیل کنند و به آنان اجازه خواهند داد همچنان داير باشند يا اينکه مجبورند کار خ

 چه مدت بايد تعطیل باشند؟

اند و از راه دهها تعطیل شها و دانشکدهها مدارس به تبعیت از دانشگاهدر بیشتر ايالت

عداد معدودی از گیرند، اما مدارس در تدور با استفاده از اينترنت دروس خود را ياد مي

مرتباً به  تری دارند. اين مدارس همچنان داير هستند ومناطق، همچنان رويکرد دقیق

تأکید دارند و  فرستند. اکثر مدارس بر مسائل اصلي بهداشتيمي والدين و سرپرستان پیام

صابون بشويند،  وهای خود را با آب دهند که مرتب دستمي به والدين و فرزندان آنها تذکر

را بپوشانند. خود  در صورت بیماری در منزل بمانند و به هنگام عطسه و سرفه، بیني و دهان

تب سطوحي کردن مکرر و مرکنند و پاکمي نه را معرفيهای بهداشتي بهیاين مدارس روش

کودکان تماس  بازی و کتاب را، کهمانند صفحه کلید، میز، میز کار، دستگیره در، اسباب

  کنند.مي کنند، گوشزدمي بیشتری با آنان دارند و معموالً با همديگر ردوبدل

اد مبتاليان نقاط کشور، تعد شیوع اين بیماری نیز مورد توجه است؛ زيرا در بیشتر

ره جنوبي يا ونزوئال کهمچنان پايین است. اين مدارس از افرادی که به چین، ايران، ايتالیا، 

ده روز در چهار کنند پس از بازگشت، داوطلبانه به مدتدرخواست مي اند،مسافرت کرده

 قرنطینه باشند. 

 برخورد با ترس و اضطراب

طراب، افراد و مناطق با يکديگر تفاوت دارند. برخي از مناطق در زمینه مسئله ترس و اض

اند. آموزان تأکید کردهبر ضرورت حفظ آرامش و توجه به اضطراب تشديدشده دانش

در اوايل ماه مارس، ايمیلي به  2در ايالت نیو همپشاير، 1عنوان مثال، در شهر دُوِربه

در کنار کودکان خود باشند تا به  سرپرستان ارسال و به آنان گوشزد شد تا حد امکان

های آنان توجه کنند. در اين ايمیل آمده ها و ترسسؤاالت آنان پاسخ دهند و به نگراني

کس را سرزنش نکنید يا هیچ گروهي را به کودکان بگويید دوستشان داريد. هیچ»است: 

همچنین، اين . «ای نداشته باشیدمسئول اين بیماری قلمداد نکنید و با آن، رفتار کلیشه
                                                           

1. Dover.  
2. New Hampshire.  
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زمان تماشای تلويزيون و استفاده از اينترنت کاهش يابد تا خانواده  اندمدارس توصیه کرده

 ها دور باشد.از تنش

ادی گرسنه خاطر تعطیلي مدارس کودکان زياما اين واقعیت همچنان مطرح است که به
 خواهند ماند.

ها ضروری وجرسي، اين روشدرمانگر اهل نیروان 1به گفته خانم شلي اورن کینگ،

شود مي کند گرچه اغلب به معلمان و سرپرستان توصیهمي اذعان حالهستند. وی درعین
متناسب با سن کودک به او اطالعات بدهند، اما منظور از اين توصیه اصالً روشن نیست، 

ا يکديگر سرعت در حال تغییر، بويژه کودکان در توانايي جذب و درک اين اطالعاتِ بهبه
شنويم، اغلب، قدرت مي وقتي انبوهي از اطالعات را در اخبار»گويد: مي تفاوت دارند. او

شود. همه ما به اطالعات درست نیاز داريم، اما بهتر است کودکان مي استدالل ناکارآمد
 زير پنج سال اخبار تلويزيون را نشنوند. برخي از کودکان ذاتاً مضطرب هستند و سؤاالت
زيادی دارند، يا ممکن است به خانه بیايند و بگويند همه ما خواهیم مرد. به عقیده من، 

اين نکته را به کودکان گوشزد کنند که بله  بزرگساالن نبايد منفعالنه برخورد کنند، اما
کني تا خودت و ديگران مي اند، ولي شما تمام تالش خود رابرخي از مردم مريض شده

 «. باشندسالم و تندرست 
قبل از تعطیلي  2و پرورش شهر نیويورک، آقای ريچارد ای. کارانزا،رئیس اداره آموزش 

مدارس اين شهر تالش کرد با اشاره به تحويل مواد بهداشتي مورد تأيید مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماری به مدارس دولتي پنج بخش اين شهر، دوباره به سرپرستان قوت قلب 

اطمینان داد صابون و دستمال کاغذی کافي دائم در دستشويي مدارس  بدهد. وی به آنان
 85گیرد. قبل از تعطیلي مدارس، مقامات شهر قول دادند مي آموزان قراردر اختیار دانش

کنند تا هر مدرسه يک پرستار داشته باشد، اما در مورد پرستار مدرسه ديگر را استخدام مي
کارگیری آنان پس از بازگشايي مدارس پرستاران يا به بودن اينوقتوقت يا پارهتمام

 توضیحي نداد.

کیلومتری شمال  35در ايالت واشنگتن، واقع در  3و پرورش نورتشورمنطقه آموزش 

سیاتل، اولین منطقه در کشور بود که پس از مشاهده چند مورد احتمالي ابتال به ويروس 

شده مدارس لغو شد و مسئوالن وعده دادند ريزیهای برنامهکرونا تعطیل شد. تمام فعالیت

                                                           
1. Shelley Orren-King.  
2. Richard A. Carranza.  
3. orthshore. 
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اين تعطیلي اساساً باعث سردرگمي طور کامل ضد عفوني کنند، اما تمام مدارس منطقه را به

 آموز برای مدت حداقل چهارده روز شد. وچهار هزار دانشبیست

در ايالت واشنگتن دو پسر دارد که به  1خانم جولیت اسکارپا، ساکن حومه شورالين

های مدارس به توصیه»گفت: « تروت آوت»روند. او در مصاحبه با سايت مي مدرسه دولتي

های اجتماعي از جمله کنند. اين مدارس فعالیتمي اداره بهداشت ايالت و منطقه عمل

ها را که قرار بود پسرم در آن، سنتور آفريقايي بنوازد، لغو کردند. او کالس جشنواره فرهنگ

کنم به او توضیح مي ره موجب خشم و آزردگي او شد. تالشسوم است و لغو اين جشنوا

شناسد و دوست ندارد مريض شوند، مي خاطر کساني است که اودهم که اين تعطیلي به

 «.کندمي اما مسئله اين است که يک مشکل مربوط به بزرگساالن او را اذيت

ت. او ضرورت اين افزايد استخر شنا و مرکز تفريحي شهر تعطیل شده اسمي وی

گويد اگر جای امني برای بازی و تفريح کودکان نباشد، بايد مي کند، امامي تعطیلي را درک

گويد تعطیلي مدارس موجب مي باشد. همچنین او« بالتکلیفي و اضطراب کودکان»نگران 

يا ارزان  های اين شهر به غذای مجانيتعداد زيادی از خانواده»شود؛ زيرا مي نابرابری

 «. مدارس برای کودکان خود متکي هستند

در مصاحبه  3گرسنگي، از عاری آمريکای انتفاعي غیر مديرعامل مؤسسه 2جول برگ،

های چرکین آمريکا؛ گیری، زخمهايي نظیر اين همهبحران»گفت: « آوت تروت»با وبسايت 

کند. وزارت کشاورزی اياالت متحده به مدارس مي يعني گرسنگي و فقر را تشديد و آشکارتر

شده اجازه خواهد داد بیرون از مدرسه غذا توزيع کنند، اما هیچ راهي نیست تا مطمئن تعطیل

کنند يا خیر و دقیقاً مي آموزان به مدت يک هفته وعده غذايي دريافتشويم آيا دانش

هايي برای کاهش صدمات ارس، راهچگونه اين غذا توزيع خواهد شد. در زمان تعطیلي مد

مدت وجود دارد، اما واقعیت اين است که تعطیلي مدارس به گرسنگي کودکان زيادی کوتاه

 «. منجر خواهد شد

 روزانه غذايي وعده به آمريکايي کودک میلیونسي حدود فوق، مؤسسه برآورد براساس

 هستند.  متکي قیمتارزان يا مجاني

                                                           
1. Shoreline. 
2. Joel Berg. 
3. Hunger Free America. 

 شهر در»
 حدود نیویورک

 هزار 114
 خانمانبی کودک
 به که دارد وجود

 دولتی مدارس
 وقتی. روندمی

 تعطیل مدارس
 این شوند،

 خود روز کودکان
 سپری کجا را

 ما اگر کنند؟
 یک را مدرسه
 تلقی جامعه

 آنگاه کردیم،می
 داشتناهمیت
 کافی مادی منابع

 و فهمیدیممی
 اختیار در را آنها

 قرار دیگران
.«دادیممی
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 دککو مراقبت نبود معايب و» دهدمي نشان را مدارس هایمحدوديت بحران اين

 تمام رایب حقوق با استعالجي مرخصي نبود و همگاني بهداشتي مراقبت نبود همگاني،

 . «کندمي برمال را کارگران

های گیری[ خانوادههمچنین برگ به يک تغییر مهم ديگر اشاره کرد که ]اين همه
آموز را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اين تغییر مهم، درآمد و عمدتاً دارای کودکان دانشکم

 ست.های ناچیز از يک خبر خوب اهمان نشانه
کمک غذايي »اين خبر خوب، لغو موقت طرح پیشنهادی برای کاهش بودجه برنامه 

معروف است و قرار بود از اول ماه آوريل « کوپن غذا»است که بیشتر به برنامه  1«مکمل

 اجرايي شود. 
درصدی مزايای  5اما يک خبر بد هم وجود دارد. برگ اظهار داشت پیشنهاد افزايش 

کمل نتوانست مورد توجه کنگره قرار گیرد تا در بسته حمايتي دو برنامه کمک غذايي م
در ابتدا کاخ سفید با اين افزايش »تريلیون دالری لحاظ شود. برگ در ايمیلي اظهار داشت: 

موافقت کرد، اما بعداً حرف خود را پس گرفت. رهبران دموکرات که از تصويب سريع اين 
طر شکست آن، مقصر قلمداد شوند، بدون اصرار بر خاخواستند بهطرح ناامید بودند و نمي

 «. گیری يا حتي بحث عمومي درباره آن، اين طرح را کنار گذاشتندرأی
 بیشتر و افتدمي خطر به بدن ايمني سیستم باشد، گرسنه انسان وقتي»برگ هشدار داد 

گیرد. بدتر اينکه، مي قرار آنها انتشار و هابیماری ساير و کرونا ويروس به ابتال معرض در
مراقبت کودک  دهد و معايب نبودمي های مدارس را نشانبحران کنوني، محدوديت

همگاني، نبود مراقبت بهداشتي همگاني، و نبود مرخصي استعالجي با حقوق برای تمام 
 «. کند. اين بحران تلفیقي از مصیبت اقتصادی و طبیعي استمي کارگران را بر مال

ر است به موضوع مرخصي استعالجي بپردازيم. مرکز تحقیقات اقتصادی و اکنون بهت
سیاسي اعالم کرد قانون مرخصي استعالجي و زايمان با هدف ارائه مرخصي چهارده روزه 

کارگر دارد، اصالح شده است. اگر  500با حقوق به همه کارگراني که کارگاهشان کمتر از 
توانند با دو سوم حقوق ماهانه معمولي خود، مي مرخصي بیشتری مورد نیاز باشد، کارگران

 دسامبر اعتبار دارد. 31هفته ديگر مرخصي بگیرند. اين قانون تا  12
اين اصالحیه برخالف وضعیت نابسامان، قبل از اواسط ماه مارس بود. قبل از اعالم 

 1993ل ها براساس قانون مرخصي استعالجي و زايمان مصوب سااين اصالحیه، اکثر ايالت
 دادند.مي هفته مرخصي بدون حقوق 12فقط 

                                                           
1. SNAP=Supplemental Nutrition Assistance Program.  

 براساس
 مؤسسه برآورد

 حدود فوق،
 کودک میلیونسی

 وعده به آمریکایی
 روزانه غذایی

 یا مجانی
 متکی قیمتارزان

 هستند. 
 بحران این

 هایمحدودیت
 نشان را مدارس

 معایب و» دهدمی
 مراقبت نبود
 همگانی، کودک
 مراقبت نبود
 همگانی بهداشتی

 مرخصی نبود و
 با استعالجی

 تمام برای حقوق
برمال را کارگران

 . «کندمی
 انسان وقتی
 باشد، گرسنه

 بدن ایمنی سیستم
 و افتدمی خطر به

 معرض در بیشتر
 ویروس به ابتال

 سایر و کرونا
 انتشار و هابیماری

گیرد.می قرار آنها
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کات، مین، مريلند، آريزونا، کالیفرنیا، کانکتی -ايالت 12قبل از شیوع اين بیماری فقط 
نطقه کلمبیا مو  -ماساچوست، میشگان، نیوجرسي، اورگان، رود آيلند، ورمونت و واشنگتن

 کمترين حمايت را از نیروی کار خود داشتند. 

 کمبودها برمال شدند

مدير اجرايي مرکز آموزش مسئولیت اجتماعي مورنینگسايد، اظهار داشت:  1کیسي شِوِرنر،

خوبي ای نظیر اين دوره، کمبودهای ساختاری در نحوه مراقبت از خود و ديگران را بهدوره»

گرفتن و ماندن در خانه شدن، استطاعت مرخصيدهد. اکثر ما در صورت مريضمي نشان

فرستیم. ويروس کرونا اين مي ه باشیم او را به مدرسهرا نداريم و اگر کودک مريضي داشت

او اين وضعیت را «. پذير بدتر کرده استهای آسیبوضعیت را برای افراد و گروه

 نامد. مي «کمبودهای ساختاری»

 به که دارد وجود خانمانبي کودک هزار 114 حدود نیويورک شهر در»گويد: مي او

 سپری کجا را خود روز کودکان اين شوند، تعطیل مدارس وقتي. روندمي دولتي مدارس

 را کافي مادی منابع داشتناهمیت آنگاه کرديم،مي تلقي جامعه يک را مدرسه ما اگر کنند؟

 .«داديممي قرار ديگران اختیار در را آنها و فهمیديممي

پرورش دولتي دائم و مسئله ديگر بحث بودجه است. در سه دهه گذشته بودجه آموزش 

شدت افزايش يافته است. دن و پرورش بهکاهش و خدمات خصوصي در حوزه آموزش 

ها قبل از تعطیلي مدارس دولتي شیکاگو گفته رئیس اتحاديه معلمان، مدت 2مونتگومری،

 بود بخش اعظمي از طرح بهداشت مدارس به بخش خصوصي واگذار شده است. 

کنیم مي ما همچنان تالش»گفت: « تروت آوت»يت مونتگومری در مصاحبه با وبسا

ها از رعايت بهداشت در زمان بازگشايي مدارس و وجود مايع دستشويي کافي در دستشويي

 دانیم که بايد با پشتکار، دولت را وادار کنیم اين کار را انجام دهد.مي مطمئن شويم، اما

تظار چیزی داشت؛ بنابراين اتحاديه معلمان توان انو پرورش نميدانیم از وزارت آموزش مي

های ملي تا دستورالعمل اندها اين وزارتخانه را تحت فشار قرار دادهآمريکا و ساير اتحاديه

 «. صريح درباره نحوه مقابله کارمندان با اين ويروس را ارائه دهد

 دولتي ارسمد به که دارد وجود خانمانبي کودک هزار 114 حدود نیويورک شهر در

 کنند؟ سپری کجا را خود روز کودکان اين شوند، تعطیلي مدارس وقتي. روندمي

                                                           
1. Cassie Schwerner.  
2. Dan Montgomery.  

 هرش در
 حدود نیویورک

 هزار 114
 خانمانبی کودک
 به که دارد وجود

 دولتی مدارس
 وقتی. روندمی

 تعطیلی مدارس
 این شوند،

 خود روز کودکان
 سپری کجا را

؟کنند
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شکالت جدی مها قبل از بروز بحران ويروس کرونا، اين اتحاديه از مدت»وی افزود: 

ارس پنج توالت، بهداشتي از جمله کمبود صابون در دستشويي مدارس آگاه بود. برخي از مد

داريم. پس  کن برقي دارند. ما همیشه به دستمال کاغذی نیازچهار دستشويي و يک خشک

شتي درخواست حاديه از مقامات محلي، تجهیزات و مواد بهدااز بازگشايي مدارس اين ات

 «. زني کردتوان در مورد اين مسائل چانهمي خواهد کرد.

کنند ها را قبول دارند، اما احساس مياين حرف 1معلماني نظیر خانم جُوانه تولس

الزم  عاقالنه نیست منتظر مذاکره با مقامات باشند. در عوض، او با هزينه شخصي، مواد
در ايالت  3در شهر دانبری 2بخشيبرای مدرسه را خريد. او در مرکز غیرسنتي تعالي

کند و اظهار داشت با هزينه شخصي، مايع ضد عفوني دست، مواد مي کانکتیکات تدريس
شوينده و دستمال کاغذی خريده است و وقتي معلوم شد مدرسه او، اين مواد را تهیه 

کند. وی گفت: مي ی تمیزکردن سطوح مختلف استفادهنخواهد کرد، از آنها برا
توانستم منتظر بمانم. احساس کردم وظیفه دارم کاری انجام دهم تا همه در امنیت نمي»

 «. باشند

                                                           
1. Joanne Tolles.  
2. Alternative Center for Excellence.  
3. Danbury.  
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ترامپ گرامی، منوچین  جمهوررئیس

 1پمپئو، وزرای گرامیو 

  2نويسنده: جمعی از اعضای جامعه حقوقی
 مترجم: محمدرضا امين

 

 چکيده

ای و قوانين داخلی اياالت الملل، معاهدات منطقهبراساس قوانين بين

داشتن در محروميت کشورها از اقالم ضروری پزشکی، متحده، دست

محسوب نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت  دارويی و غذايی،

آمريکا مصرانه مانع دسترسی برخی  که اياالت متحدهشود؛ درحالیمی

اعضای جامعه  کشورها مانند ايران و ونزوئال به چنين اقالمی است.

 حقوقی با استناد به مواد قانونی، خواستار توقف اين جنايت هستند. 

 نقض قانون، نقض حقوق بشر، تحريم، آمريکا، کرونا. گان:کليدواژ

 

از اقدامات مالي و  عنوان اعضای جامعه حقوقي، اين نامه را با هدف اعتراض به استفادهما به
کنیم؛ اقداماتي يمجانبه و سرکوبگرانه هستند، تنظیم ای تنبیهي يکطور فزايندهاقتصادی که به

ری مرگبار و ار حادّ بیماالمللي، غیرقانوني بوده و در حال تشديد آثکه براساس قوانین داخلي و بین
  هستند. 19کوويد گیر همه

                                                           
1. Dear President Trump, Secretary Mnuchin and Secretary Pompeo; Lawyer's Rights 
Watch Canada, April, 2020. 
Source:https://www.nlg.org/wp-content/uploads/2020/04/Sanctions-Legal-Letter-
Final-Signed.pdf 

2 .members of the legal communityيلنامه در قالب فا ينا يمتن اصل یدر انتها ؛ PDF ي، اسام 
 )مترجم(  .درج شده است يو حقوق یقيحق یتشخص 215

https://www.nlg.org/wp-content/uploads/2020/04/Sanctions-Legal-Letter-Final-Signed.pdf
https://www.nlg.org/wp-content/uploads/2020/04/Sanctions-Legal-Letter-Final-Signed.pdf
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 هااستیس يقانون هیتوج وجه چیه به يخارج کشور کي حکومت با شما دولت مخالفت
 را آنها ،يدگزن حتاجيما از هدف کشور مردم کردن محروم با که ستین نظر مد اقدامات و

 .رنديبپذ را متحده االتيا به ترليمتما يميرژ دیکن مجبور
 یفشارها با همراه نزوئال، و رانيا هیعل 1متحده االتيا سرکوبگرانه و جانبهکي اقدامات

 یکشورها سازمان منشور و 2ملل سازمان منشور ثالث، یکشورها بر آن از يناش يميتحر
 االتيا ياساس قانون ششم اصل براساس که ييمنشورها کند؛يم نقض را 3ييکايآمر

  .هستند متحده االتيا يداخل نیقوان به منضمّ متحده،
اقتصادی  اختیاراتقانون »های جانبه و سرکوبگرانه با توسل به تبصرهتوجیه اقدامات يک

بسیار مزوّرانه است. صالحیت  4«وضعیت اضطراریجمهوری برای رياستالمللي بین
جمهور برای وضع تحريم براساس اين قانون، مستلزم اعالم صادقانه اين مطلب است رئیس

کند، اما تهديد مي« العادهغیرمعمول و فوق»که کشور هدف، اياالت متحده را به نحوی 
وشن است که يک چنین تهديدی برای اياالت متحده نیستند. رنه ونزوئال و نه ايران، هیچ

کوبگرانه دولت شما علیه ايران و ونزوئال، آشکارا جانبه و سراقدامات مالي و بخشيِ يک
اند. همچنین واضح شان را هدف گرفتهکردن اين دو کشور از فروش منابع طبیعيمحروم

« اطاعت افراطي»خاطر ، به«معافیت کاالهای بشردوستانه»است که مواردِ به اصطالح 
 خدمات زین و غذا و دارو ،يپزشک تجهیزات هبودج ازآنجاکه 5ي، عملیاتي نیستند.نهادهای مال

 کشورها نيا منابع از حاصله یدرآمدها محل از ونزوئال و رانيا مردم ازین مورد ياجتماع

                                                           
1. US unilateral coercive measures (UCMs).  

 . 4از اصل  2، و بند 3از اصل  2بند . 2
3. Organization of American States (OAS). 

 یرمستقیم،غ يا یمستقحق ندارند، م یليدل هراز کشورها به  یامجموعه  يا کشور هیچ»: گويديمنشور م ينا 18 بند
 يربلکه سا ي،نظام یزمتنها اقدام قهرآنه  گفته،یشمداخله کنند. اصل پ يگریکشور د یچه يخارج يا يدر امور داخل

 آن سیاسي و قتصادیا فرهنگي،( یارکان )نمادها ياکشور هدف  يتبه خطرانداختن هو یتالش برا يااَشکال مداخله 
 .  «کندمي منع را

منافع آن کشور،  و تصاحب يگرد یمستقل کشور هبا هدف وادارکردن اراد يد،نبا یکشور یچه» ؛19بند  يحطبق تصر
 یبترغ ياقدامات یننچبه  ياشده  یاقتصاد يا یاسيس یتماه یدارا هکه باشد، مرتکب اقدامات سرکوبگران يهر منافع

 . «يدنما
 . است 20و  19 یب،دو بند، به ترت ينا یهاشماره گفته،یشمنشور پ یسيدو نکته: ـ در متن انگل

نامه  ينا یسير متن انگلددرج شده، اما  Ensنوشتِ ( کوتهيواقع 19همان  يا) 18بند  یدر انتها یسي،انگل يلـ در فا
 )مترجم(  .مشاهده نشد ينوشتکوته ینمنشور در وبگاه سازمان مزبور، چن یسيدر متن انگل یزو ن PDFبا فرمت 

4. International Executive Economic Powers Act (IEEPA).  
ی یماردر اثر ب الملليینب هایدر واکنش به فشار يرانا یبانک مرکز هدر مورد دادوستد بشردوستان یراخ يبخشودگ. 5

، مشکل «وادار کرده يرانبشردوستانه با ا یهاکانال يجادرا به ا يخارج یهاو دولت هاکه بانک» 19 يدوکو گیرهمه
 درماني یموخ یتونزوئال احتماالً وضع یهو سرکوبگرانه عل جانبهيکاقدامات  یراخ يدرا حل نکرده است و تشد يرانا

 دامن بزند.  19ويدـبه بحران کو يتآ یهاماه ینتر کرده و در همدرا حا اين کشوردر 

 هامدت
همه بروز از شیپ

 مرگبار یریگ
 ،19دیکوو

 یِریجزا سیادر
 گزارشگر د،یفق

 ملل سازمان ژهیو
 اقدمات امور در

 سرکوبگرانه
نیا جانبه،کی

اقدامات  گونه
 را متحده االتیا

 بشر حقوق ناقض
 کرد؛ اعالم

 در که یحقوق
 یالمللنیب سطح

 تیرسم به
 .شودیم شناخته

 دیتشد
 اقدامات

 و جانبهکی
 سرکوبگرانه

 بر متحده االتیا
 و رانیا ضد

 همان ونزوئال
 هیعل تیجنا

 هیعل و تیبشر
 و رانیا مردم

.است ونزوئال
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 یهاعالم به کشور نيا تعهد ،متحده االتيا هسرکوبگران و جانبهکي اقدامات شود،يم نیتأم
. اين کنديم نقض را آنها به احترام و يشخص هر حقوق مراعات بريمبن بشر حقوق يجهان

و  برای سالمتي و رفاه افراد يمکف(، و استاندارد زندگي 3)بند « زندگي»حقوق ناظر به 
های بهداشتي و خدمات اجتماعي از جمله: غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت»خانواده آنها 

که به امضای  1المللي حقوق مدني و سیاسي( هستند. معاهده بین25)بند ...« ضروری 
گويد: بدل شد، مي« آن کشورقوانین عالي »نتیجه به بخشي از  اياالت متحده رسید و در

 بروز از شیپ هامدت(. در واقع 6)بند « هر انساني از حق ذاتي حیات برخوردار است»
 امور در ملل سازمان ژهيو گزارشگر د،یفق یِريجزا سيادر ،19کوويد  مرگبار یریگهمه

 اعالم بشر حقوق ناقض را متحده االتيااقدامات  گونهنيا جانبه،کي سرکوبگرانه اقدمات
  2.شوديم شناخته تیرسم به يالمللنیب سطح در که يحقوق کرد؛

ايراني و فروپاشي  3160و متعاقباً فوت بیش از  19کوويد گیر با لحاظ بیماری همه
 و جانبهکي اقدامات ديتشدبر های درماني در ونزوئال، تصمیم دولت شما مبنيزيرساخت

 مردم هیعل و تيبشر هیعل تيجنا همان ونزوئال و رانيا ضد بر متحده االتيا سرکوبگرانه
کمیسر عالي حقوق بشر  3باشله، های اخیر میشل. ما همچنین بیانیهاست ونزوئال و رانيا

های بخشي در کاهش يا تعلیق فوری تحريم»که خواستار  شويمسازمان ملل را متذکر مي
گیری جهاني، ممانعت از اقدامات درماني است. در فضای همه 19کوويد بحبوحه بیماری 

اعضای  ازآنجاکه ونزوئال يکي از 4«.کنددر يک کشور، خطر آن را برای همه ما تشديد مي
تواند در مورد مقامات آمريکايي است، اين دادگاه مي 5المللياساسنامه رمِ دادگاه کیفری بین

توانند خواستار های عضو اين اساسنامه نیز ميها، داوری کند. ساير دولتمسئول اين تحريم
یان ها به غیرنظامخاطر تلفات و صدمات ناشي از اين تحريمپاسخگويي مقامات آمريکايي به
اقتصادی  اختیاراتقانون »کم، براساس مفاد خواهیم دستباشند. ما از اياالت متحده مي

جانبه و سرکوبگرانه علیه ونزوئال و ايران ، اقدامات يک«وضعیت اضطراریبرای المللي بین
 درنگ لغو کند. را بي

                                                           
1. International Covenant on Civil and Political Rights.  
2. https://ohchr.org/EN/NewEvents/Pages/displayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E.  
3. Michelle Bachelet.  
4. https://news.un.org/en/story/2020/03/1060092.  

 مترجم( ) گرديد.آن استخراج  PDF، و از متن مشاهده نشد، در متن انگلیسي مقاله نیز ارجاعمتن اين 
5. International Criminal Court’s Rome Statute.  

 اقدامات
 و جانبهکی

 سرکوبگرانه
 متحده االتیا

 و رانیا هیعل
 با  همراه نزوئال،
 یفشارها

 از یناش یمیتحر
 یکشورها بر آن

 منشور ثالث،
 و ملل سازمان
 سازمان منشور

 یکشورها
 را ییکایآمر

 کند؛یم نقض
 که ییمنشورها
 اصل براساس

 قانون ششم
 االتیا یاساس

 به منضمّ متحده،
 یداخل نیقوان

 متحده االتیا
  .هستند
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فیلمی را ببینید که موضوع 

خالصی سازمان سیا از لکه ننگ و 

شرمساری اعمال شکنجه را به 

 1کشدتصویر می

 نويسنده: جوردن ريف2

 مترجم: ابوالفضل ايمانی راغب

 چکيده

حادثه يازده سپتامبر و وقايع بعد از آن، نقطه عطف مهمی در تاريخ 

آمريکا است. سردمداران اين کشور به بهانه مبارزه با تروريسم به 

های مختلف، افراد مختلف جهان، لشکرکشی کرده، به شيوهمناطق 

ويژه سازمان بسياری را دستگير و زندانی کردند. نيروهای آمريکايی به

های بهينه شکنجه، برای کسب های مختلفی، مانند روشسيا از روش

                                                           
1. Watch the CIA Get Away with Torture. 
https://www.truthdig.com/articles/watch-the-cia-get-away-with-torture/  
2. Jordan Riefe. 

 سائل فرهنگي است.  مجوردن ريف يکي از نويسندگان منتقد در سايت مذکور است و حوزه فعالیت او بیشتر نقد فیلم و 

https://www.truthdig.com/articles/watch-the-cia-get-away-with-torture/
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ها بسيار غير انسانی اطالعات از اين زندانيان استفاده کردند. اين روش

ه پس از افشا به لکه ننگی برای جامعه آمريکا تبديل بودند ک و مخوف

حال، پس از گذشت چند سال، هنوز هم اين لکه ننگ بر شدند. بااين

نوع  پيشانی دولت آمريکا باقی مانده است؛ زيرا مسئوالن و عامالن اين

ها، هنوز هم در سازمان سيا مشغول هستند يا حتی ارتقا مقام شکنجه

با بازی عالی هنرپيشگان آن و درونمايه کامالً « رشگزا»اند. فيلم يافته

پردازد و در انتقال وحشت و مناسب و باورپذير به اين موضوع می

رو بودند های سازمان سيا که زندانيان با آن روبههراس موجود در زندان

 بسيار موفق بوده است. 

های بهينه سپتامبر، تروريسم، سازمان سيا، روش 11کليدواژگان: 

 «.گزارش»شکنجه، فيلم 

يک سند اطالعاتي  در اين فیلم 2،«گزارش»يکي از بازيگران فیلم  1آدام درايور،

 اينترنتي هایداده کند. )پايگاهمخدوش را برای يافتن مطالب مهم و حیاتي زيرورو مي

 3 ها(فیلم

جنبه »سپتامبر، چه بسا مردم آمريکا، سخاوتمندانه رضايت خود با  11در وقايع پس از 

جمهور دهند. ديک چني، معاون رئیسرا به فروپاشي رواني جمعي نسبت مي 4«تاريک

دست نیروهای آمريکايي برای تشريح شکنجه زندانیان به« سمت تاريک»سابق، از عبارت 

استفاده کرد. اين پديده فصلي از تاريخ معاصر ماست که مفصل در فیلم پرفروش جین 

سي دقیقه »آمیز کننده و مغلطهتر در فیلم سرگرملطور کامو به 6«جنبه تاريک»با نام  5میر

به تصوير کشیده شده است، اما همچنان يک لکه ننگ ملي است که  7«شبپس از نیمه

بردن و پاسخگوکردن عامالن آن، اين لکه ننگ را پاک کنیم. تیتراژ پاياني بايد با زير سؤال

بازار سینماها که در جمعه 8برنزبه کارگرداني اسکات زد. « گزارش»توصیفي  -فیلم حماسي

                                                           
1. Adam Driver.  
2. The Report. 
3. IMBb=Internet Movie Database. 
4. Dark side. 
5. Jane Mayer. 
6. The Dark Side. 
7. Zero Dark Thirty. 
8. Scott Z. Burns. 

در وقایع پس از 
سپتامبر، چه  11

بسا مردم آمریکا، 
سخاوتمندانه 

رضایت خود با 
را « جنبه تاریک»

به فروپاشی روانی 
جمعی نسبت 

دهند. دیک می
چنی، معاون 

جمهور رئیس
سابق، از عبارت 

« سمت تاریک»
برای تشریح 

شکنجه زندانیان 
دست نیروهای به

ده آمریکایی استفا
کرد.
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 1های بهینه بازجويي،گويد بسیاری از افراد مرتبط با برنامه روشبه نمايش درآمد به ما مي

همچنان در اين سازمان حضور دارند يا  2نظیر رئیس فعلي سازمان سیا، خانم جینا هاسپل،

 اند. حتي ارتقا مقام گرفته

شود. در اين فیلم، او رئیس جدّی گروه تحقیق ميظاهر  3آدام درايور در نقش دن جونز

کارگیری شکنجه توسط است. وی به 2014و تفحص کمیته اطالعات مجلس سنا در سال 

کند. يک گروه تحقیق و مکاني جمهوری بوش را بررسي ميسازمان سیا در زمان رياست

نزد رئیس خود، دايانه در زيرزمین اين سازمان در اختیار او قرار گرفته است. وقتي که جونز 

کند(، برای ارائه گزارش، حضور ندارد، مياين نقش را بازی  5)خانم آنت بنینگ 4فینشتین

گذراند. پس از گذشت چند روز، متوجه بخش اعظمي از وقت خود را در اين زيرزمین مي

و از صحبت با کارکنان سازمان سیا منع شده است.  شود دسترسي او به اسناد، محدودمي

 ماند. يابند و در نهايت فقط يک نفر باقي ميسرانجام، کارمندان زيردست او کاهش مي

شود و در اولین صحنه، فردی به نام جونز که شروع مي 2012داستان فیلم در سال 

اين نقش را  7ی ستول)کور 6درمانده شده، با يک وکیل دادگستری به نام سايرس کلیفورد

طور متناوب صحنه تهیه گزارش از سوی کند. از اينجا به بعد، بهکند( مشورت ميايفا مي

شود. براساس اين گزارش، جونز و محتوای ناگوار و وحشتناک آن نشان داده مي

)با  و بروس جسن )با هنرپیشگي داگالس هاج( 8شناسان نیروی هوايي، جیمز میچلروان

کشیدن اطالعات از کنند يک راه مطمئن برای بیرونادعا مي( رايدر اسمیت بازيگری تي

زندانیان دارند که مبنای آن بقا، اجتناب، مقاومت و فرار است. آنان روش خود را در قالب 

درماندگي »گیرند تا کار ميبه های بهینه شکنجهيک حربه اثربخش در برنامه روش

 ايجاد کنند. « اکتسابي

                                                           
9. EIT=Enhanced Interrogation Techniques  

ولت بوش مجوز آن ای خشن سازمان سیا در شکنجه زندانیان که مقامات دهحسن تعبیری است برای روش« بهینه»عبارت 
 را صادر کرده بودند. )مترجم(

10. Gina Haspel. 
11. Dan Jones. 
1. Dianne Feinstein.  
2. Annette Bening.  
3. Cyrus Clifford. 
4. Corey Stoll. 
5. James Mitchel. 

تحقیقات 
جونز نشان 

دهد وقتی می
شکنجه نتیجه 

داد، مسئوالن نمی
ذیربط، اطالعات 
حاصل از 

های دیگر را روش
عنوان دالیل به

اثربخشی برنامه 
های بهینه روش

شکنجه ارائه 
کردند تا این می

برنامه را حفظ 
.کنند
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داد، مسئوالن ذيربط، اطالعات دهد وقتي شکنجه نتیجه نميونز نشان ميتحقیقات ج

های بهینه شکنجه ارائه عنوان داليل اثربخشي برنامه روشهای ديگر را بهحاصل از روش

اين برنامه »طور که در فیلم آمده است: کردند تا اين برنامه را حفظ کنند؛ زيرا همانمي

هزار باوجود مشکالت زياد، جونز يک گزارش هفت«. باشد شد که اثربخشزماني قانوني مي

جمهوری اوباما، کند، ولي رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در زمان رياستای تهیه ميصفحه

کند( که به لحاظ مفهومي و نمايشي نقش اين نقش را بازی مي 2)يان هام 1دنیس مک دانا

دهد اين گزارش منتشر نشود ي ترجیح ميخاطر مسائل فراحزبکند، بهکاخ سفید را ايفا مي

خواه کند که در صورت انتشار اين گزارش، اعضای جمهوریو با شادی چنین استدالل مي

های بهداشتي با کاخ سفید همکاری کنگره، احتماالً در خصوص اليحه قانون مراقبت

 نخواهند کرد. 

داستان »يکي از دو فیلم آدام درايور در اين فصل بود و فیلم ديگر او « گزارش»فیلم 

کشد است که نامزد جايزه اسکار بود و درايور را فردی بسیار عصباني به تصوير مي 3«دواجاز

که علت آن، احتماالً صرف يک دوره زماني برای گرفتن تصمیمات زيرکانه بوده است. 

جنگ »های های مجموعه فیلميکي از شخصیت 4اکثر مخاطبان، او را به اسم کايلو رن

با عنوان  5«برادران کوئن»هايي مانند شناسند. پیش از اين، او با بازی در فیلممي« ستارگان

خاطر آن که به 7«بلک کلزمن»و فیلم سال گذشته او با عنوان  6،«درون لِوين ديويس»

خودش را پیش منتقدان عزيز  نامزد جايزه اسکار در نقش بهترين بازيگر مکمل شد، حسابي

حضور دارد و نقشي مملو از تمرکز و « گزارش»های فیلم کرد. او تقريباً در تمام صحنه

خستگي و در نهايت خشم فروخورده دارد. درايور مسیر خود را با ظرافت عاطفي پشت سر 

شده ها تحمیلخورد و باوجود محدوديتگونه که بايد، استیصال خود را فرو گذاشت، آن

 برنز بر او بسیار پر معنا بازی کرد. 

گیس و کمي رژ لب، بنینگ هم نقش فینشتین را بسیار خوب ايفا کرد و با يک کاله

تر بود ماهیت سناتور کالیفورنیايي را خیلي خوب ايفا نمود، هر چند بیست سال از او جوان

                                                           
6. Denis McDonough. 
7. Jon Hamm. 
1. Marriage Story. 
2. Kylo Ren. 
3. Coen. 
4. Inside Llewyn Davis. 
5. BlacKkKlansman. 

برنز در فیلم 
مفهوم « گزارش»

های ترس از مکان
ندانیان بسته که ز
ها و در زندان
های زیرزمین

سازمان سیا با آن 
رو هستند، به روبه

خوبی  باورپذیر 
کند. این می

با  هازندان
های مهتابی المپ

شوند و روشن می
شکنجه زندانیان 

در آنجا انجام 
.شودمی
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ی کرده است و های زيادی بازو شباهت زيادی به او نداشت. بنینگ در نقش شخصیت

، نقش يک بانوی متخصص است که «گزارش»عنوان خانم فینشتین در فیلم نقش او به

 ها محدود به موضوع سناريو است. کندو مثل بقیه هنرپیشههمیشه به کارش فکر مي

هام در نقش رئیس غیرقابل اعتماد ستاد کارکنان کاخ سفید در دوره اوباما، با ترفندها 

گذارد، ک فروشنده که هنرمندانه، هرچند سفارشي، به نمايش ميهای خاص يو ويژگي

در نقش  1کند. تد لیونها را آرام ميخواهان و دموکراتجمهور، جمهوریهمزمان رئیس

در  3«هاسکوت بره»کمي از آن ارعابي که در فیلم  2رئیس سازمان سیا؛ يعني جان برنان

گذارد. بازی درخشان تد لیون هم به نمايش مي بروز داده بود، در اين فیلم 4نقش بوفالو بیل

و مهارت او در انتقال رعب و وحشت به بیننده، سرآغاز مسیر « هاسکوت بره»در فیلم 

کند و دفتر جونز را برای هم همان شخصیت را ايفا مي« گزارش»شغلي او بود. او در فیلم 

شود، بخش اعظمي ين کار نميکند. وقتي موفق به انجام ابردن آن گزارش زيرورو ميازبین

 کند. های واهي مخدوش مياز اطالعات مهم آن را به بهانه

 5چندين نقش فرعي هم در اين فیلم وجود دارد و بازيگراني نظیر مايکل سي. هال،

 ها رادر نقش هاسپل، يکي از افسران سیا، اين نقش 7و مائورا تیرني 6تیم بلیک نلسون،

مايه مهم اين فیلم و فرصت کار با برنز و همکار ديرينه او درونکنند. احتماالً بازی مي

کنندگان اين فیلم، هنرپیشگان مهمي را جذب آن کرد. يکي از تهیه 8استیون سودربرگ،

و جديدترين فیلم  9«خبرچین»برنز سناريوی چهار فیلم سودربرگ را نوشته است، از جمله 

های جیمز باند با عنوان کي از مجموعه فیلمنام دارد. سناريوی ي 10«رختشوی خانه»او که 

                                                           
6. Ted Levine. 
7. John Brennan. 
8. Silence of the Lambs. 
9. Buffalo Bill. 
1. Michael c. Hall. 
2. Tim Blake Nelson. 
3. Maura Tierney. 
4. Steven Soderbergh. 
5. The Informant. 
6. The Laundromat. 
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را هم برنز نوشته است. وی در مقام کارگردان، بیشتر روی  1«زماني برای مردن نیست»

 کند. کار مي 2«239پلوتونیم »های کوتاه از جمله های چند قسمتي تلويزيوني و فیلمفیلم

ها و نیان در زندانهای بسته که زندامفهوم ترس از مکان« گزارش»برنز در فیلم 

ها با کند. اين زندانباورپذير مي رو هستند، به خوبيهای سازمان سیا با آن روبهزيرزمین

 شود، اما همانندشوند و شکنجه زندانیان در آنجا انجام ميهای مهتابي روشن ميالمپ

او طرح داستان و سرعت روايت را فدای شخصیت کرده و  3«اولتیماتوم بورن»فیلم 

کند. اين عوامل، فیلم او را به يک فیلم وگوهای فیلم را با توضیحات مفصل پر ميگفت

حال، بايد به شرکت کند مستند است. بااينبلند تبديل کرده است که علناً اعالم مي

داستان و ارائه آن در يک قالب  خاطر درک اهمیتسازی آمازون، برنز و عوامل او بهفیلم

 خوبي نشان دهد، دست مريزاد گفت. که توانسته اين اهمیت را به

                                                           
7. No Time to Die. 
8. Pu-239. 
9. The Bourne Ultimatum. 
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فقط « اسرار حکومتی»فیلم 

واقعیت ای از یکگوشه  

  تلخ و بزرگ است1

 2نويسنده: سام حسينی

 3یمترجم: مريم نجيم

 چکيده 

کس پوشيده نيست که آمريکا در حمله به عراق دچار خطای بر هيچ

استراتژيک شد؛ خطايی که ناشی از دروغگويی مقامات آمريکايی بود 

                                                           
1. Film ‘Official Secrets’ is the Tip of a Mammoth Iceberg://  
https://fair.org/home/film-official-secrets-is-tip-of-mammoth-iceberg/ 

 است.   VotePact.org يگاهپا یانگذارو بن يسسه دقت عمومؤارشد م یلگرنگار مستقل و تحلروزنامه یني. سام حس2
 (  najmoddine@gmail.com). دانش آموخته کارشناسي ارشد. 3

https://fair.org/home/film-official-secrets-is-tip-of-mammoth-iceberg/
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ای بود برای دستيابی به منابع اين کشور، اما در نهايت و در واقع بهانه

پيمانانش شد. اين مقاله ابعاد اين واقعه کشور و هم سبب رسوايی اين

به تصوير کشيده « اسرار حکومتی»کند که در قالب فيلم را تحليل می

های آمريکا ها عليه سياستشده است و اين فيلم را پايان افشاگری

های اين کشور داند، بلکه آغاز راهی طوالنی در رسواکردن دروغنمی

 کند.ارزيابی می

 دروغ، اسرار حکومتی، رسوايی. کليدواژگان: افشاگری، عراق، سياست

 

های کاترين اين فیلم يک اثر جديد سینمايي درباره افشاگری»گويد: سام حسیني مي
است که قصد داشت مانع حمله آمريکا به عراق شود. اين فیلم هرچند دقیق ساخته  1گان

 «.شده، اما به معنای پايان داستان نیست
که تاکنون دوبار نامزد دريافت جايزه اسکار شده و برای حضور در  2نايتليحضور کايرا 

به شهرت رسیده، در نقش اول فیلم جديد « غرور و تعصب»های درام تاريخي نظیر فیلم

که بنا بود روز جمعه در اياالت متحده اکران شود، ممکن است در نگاه  3«اسرار حکومتي»

اول عجیب به نظر بیايد. البته اگر به اين نکته توجه کنیم که بازه زماني که فیلم به تصوير 

ترين تا زمان حمله به عراق يکي از دراماتیک 2003های آغازين سال شده، يعني ماهکشیده

بشر مدرن بوده است، حضور نايتلي در اين فیلم برايمان عجیب ترين دوران تاريخ و مهم

 نخواهد بود. 

گان که نايتلي فیلم شده است؛ زيرا داستان کاترين ها، از اينترين برداشتالبته ضعیف

کند، کمتر شناخته شده است. چون اين داستان را از همان آغاز، پیگیری نقش او را بازی مي

العاده دقیق فیلم را براساس استانداردهای هالیوود، يک برداشت فوقام. بنابراين، اين کرده

تر، هنوز به ؛ زيرا داستان کامل«تا امروز»دانم. بله از هرآنچه تا امروز رخ داده است مي

 پايان نرسیده است.

 امنیت آژانس هاانگلیسي تعبیر به يا 4دولت ارتباطات ستاد تحلیلگر گانکاترين فیلم، اين در

 و بوش دابلیو جورج دروغ افشای با کوشیدمي 2003 سال آغاز در او. است آمريکا مرموز ملي

 شود. به همین علت کشور اين به الوقوعقريب حمله مانع عراق، درباره ادعاهايشان در بلرتوني

                                                           
3. Katherine Gun. 
1. Keira Knightley. 
2. Official Secrets.  
3. Government Communications Headquarters (GCHQ). 

 فیلم، این در
 گانکاترین

 ستاد تحلیلگر
 یا دولت ارتباطات

 تعبیر به
 آژانس هاانگلیسی

 مرموز ملی امنیت
 او. است آمریکا
 سال آغاز در
 کوشیدمی 2003

 دروغ افشای با
 بوش دابلیو جورج
 در بلرتونی و

 درباره ادعاهایشان
 حمله مانع عراق،

 به الوقوعقریب
شود. کشور این
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احیاشده قانون  گان با استناد به قانون اسرار حکومتي، تحت پیگرد قرار گرفت؛ اين قانون نسخه

های اخیر مکرراً دولت اوباما علیه افشاگران و دولت جاسوسي در اياالت متحده است و در سال

 کار گرفتند.لیکس، بهافشاگر اسناد ويکي 1ترامپ علیه جولیان آسانژ،

های کشتار جمعي دروغین تقريباً همزمان با شهادت مفتضحانه کالین پاول علیه سالح

سری دولت متهم شد فوقبه افشای يادداشت غیررسمي  گانعراق در سازمان ملل، کاترين

داد دولت آمريکا، موج غیرقانوني جاسوسي علیه ساير نمايندگان شورای امنیت که نشان مي

سازمان ملل به راه انداخته است تا آنها را برای تصويب قطعنامه حمله به عراق مجاب کند. 

را در شورای  1441با موفقیت، قطعنامه خالف واقع  2002اياالت متحده و بريتانیا در نوامبر 

آماده بودند تا با توسل به تهديد، رشوه  2003امنیت به تصويب رساندند و در ابتدای سال 

سازمان ملل برای حمله به عراق باز کنند. )به السکوت راه را برای اخذ مجوز رسمي يا حق

 های اخیر گان مراجعه کنید(مصاحبه

 جهان از هاييبخش در کرد، منتشر 2آبزرور انگلیسي پايگاه که را افشاشده يادداشت اين

شد.  تبديل بزرگي خبر به امنیت شورای در آمريکا جاسوسي هدف، کشورهای در ويژهبه

ه شورای خواستند دومین قطعنامطور که مياين مسئله سبب گرديد بوش و بلر نتوانند همان

های دارای حق وتو نظیر روسیه، چین و فرانسه امنیت سازمان ملل را تصويب کنند. قدرت

 همانند آلمان که متحد اياالت متحده بود، مخالف تصويب قطعنامه دوم بودند. 

 بازرسان کردنملزم با و ملل سازمان امنیت شورای اجازه بدون واشنگتن حالبااين

 از حسین صدام خروج جانبهيک درخواست صدور و عراق ترک به ملل سازمان تسلیحاتي

 صورت هر در حمله اين داشت اظهار و کرد حمله عراق به ساعت، 48 عرض در کشور اين

  شد. خواهد انجام

 ترين افشاگریمتهورانه

4مدير اجرايي مؤسسه دقت عمومي 3در آمريکا نورمن سولومون،
)accuracy.org(  ـ که من

های پنتاگون، سريع افشاگر نامه 5کنم ـ بود. وی همچون دانیل السبرگ،در آنجا کار مي

کس ـ از جمله هیچ»اهمیت آنچه که گان انجام داده بود، دريافت. السبرگ بعدها گفت: 

                                                           
4. Julian Assange. 
1. Observer. 
2. Norman Solomon. 
3. Institute for Public Accuracy.  
4. Daniel Ellsberg. 

 ممکن فیلم این
 برخی برای است

 مخاطبان از
 مهم، هایرسانه
 باشد؛ دهندهتکان
 است ممکن زیرا
 دونالد کنند فکر

 گفتندروغ ترامپ
 2017 سال در را

 . است کرده ابداع
 جریان نقدهای

 رسانه اصلی
 فیلم درباره

 «حکومتی اسرار»
 نشان ظاهراً

 هنوز آنها دهدمی
 کامل، طوربه

 که آنچه اهمیت
 سینما پرده بر

 درک بینند،می
اند.نکرده
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گان انجام داد، هرگز انجام نداده است: اينکه شخصاً ريسک خود من ـ کاری را که کاترين

ای را برای جلوگیری الوقوع، حقايق محرمانهموقع پیش از شروع يک جنگ قريب کني و به

است که تاکنون ترين اقدامي ترين و شجاعانهاز وقوع جنگ بگويي. افشاگری او مهم

 «.های پنتاگونای مؤثرتر از افشای نامهطور بالقوهتر و بهام؛ حتي بهنگامديده

 1داستان را در تاريخ آبزرورشناخت. پس از آنکه يکس در آن زمان او را نمالبته هیچ

ای اخبار درباره آن ( مجموعهaccuracy.orgمنتشر کرد، پايگاه اينترنتي ما ) 2003مارس 

های گان با حضور السبرگ و منتشر کرد و يک کنفرانس مطبوعاتي درباره افشاگری

 در السبرگ برگزار کرد. 1در باشگاه ملي مطبوعات 2003مارس  11متأسفانه کم تعداد در 

 و عراق به الوقوعقريب حمله درباره بیشتر حقايق افشای خواستار مطبوعاتي، کنفرانس اين

 . بود مانده باقي روز 9 فقط آن آغاز تا که ایحمله شد؛ آن بروز از ممانعت

کنم، تا اين اواخر متوجه اين موضوع نشده هاست اين موضوع را دنبال ميمن سال
تیزر گان را وادار کرد تا اين اسناد را افشا کند. اخیراً در بودم که کار مؤسسه دقت عمومي، 

گويد: کتابي به که گان هم در آن حضور دارد، ديدم که او مي« متياسرار حکو»تبلیغاتي فیلم 
خوانده است که در آن اطالعاتي از پايگاه  2003قلم سولومون و يک نويسنده ديگر چاپ ژانويه 

accuracy.org ای بازرسان و نیز گروه رسانهFAIR
)صحت و انصاف در گزارشگری( آمده بود  2

  شود، آگاه کرده بود.گفته مي درباره جنگهايي که و بسیاری را از دروغ
های سیاسي دو کتاب به کتابفروشي محله رفتم و در بخش کتاب»دهد: وی ادامه مي

اند. يکي به قلم نورمن سولومون و رسید با عجله به چاپ رسیدهپیدا کردم که به نظر مي

نقشه د با عنوان بو 4و ديگری تألیف میالن رای 3عراق هدف بودبا عنوان  3ريس ارلیخ
هر دو کتاب را خريدم و در تعطیالت آخر هفته هر دو را از ابتدا تا انتها  5جنگ عراق.

ها اساساً مرا متقاعد کردند که سند کافي برای حمله به عراق وجود ندارد؛ از خواندم. کتاب

شد، نگاه منتقدانه و ها منتشر ميباره در رسانهآن به بعد نسبت به هر چیزی که دراين

 «موشکافانه داشتم.

                                                           
5. National Press Club. 
1. FAIR=Fairness and Accuracy In Reporting. 
2. Reese Erlich. 
3. Milan Rai. 
4. War Plan Iraq. 

 این
 یادداشت

 که را افشاشده
 انگلیسی پایگاه

 منتشر آبزرور
 در کرد،

 از هاییبخش
 در ویژهبه جهان

 هدف، کشورهای
 آمریکا جاسوسی

 امنیت شورای در
 بزرگی خبر به

 شد. تبدیل
 حالبااین

 بدون واشنگتن
 شورای اجازه
 سازمان امنیت

 با و ملل
 کردنملزم

 بازرسان
 سازمان تسلیحاتی
 ترک به ملل
 صدور و عراق

 درخواست
 خروج جانبهیک

 از حسین صدام
 در کشور این

 48 عرض
 عراق به ساعت،

 و کرد حمله
 این داشت اظهار

 هر در حمله
 انجام صورت

 شد.   خواهد

https://www.penguinrandomhouse.com/books/233483/war-plan-iraq-by-milan-rai/9781859845011/
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يون سخنراني بینیم که بر سر بلر، که در تلويزمي« اسرار حکومتي»ن را در فیلم گا

 از برخي رایب است ممکن فیلم کشد: حق ندارد حقايق را جعل کند. اينکند، فرياد ميمي

 ترامپ ددونال کنند فکر است ممکن زيرا باشد؛ دهندهتکان مهم، هایرسانه مخاطبان

 . است کرده بداعا 2017 سال در را گفتندروغ

ده و پوشش های اياالت متحاقدام سريع گان پس از مرور انتقادات موجود به سیاست

يل بروشورهای ای آنها، شرايط خوبي برای دستیابي به کارکنان دولت از طريق تحورسانه

های دولتي و تشويق آنها تبلیغاتي و کتاب و نصب پالکاردهايي در محوطه بیروني سازمان

 ن ذهن انتقادگر ايجاد کرد. به داشت

داد دولت آمريکا و بريتانیا نه تنها برای حمله به عراق دروغ گفتند، افشاگری گان نشان 

المللي را نقض خواهي از همه کشورها به منظور همسويي با آنان، قوانین بینبلکه برای باج

 کردند.

 آنها دهدمي نشان ظاهراً «حکومتي اسرار» فیلم درباره رسانه اصلي جريان نقدهای

اند. باشگاه مد روز نکرده درک بینند،مي سینما پرده بر که آنچه اهمیت کامل، طوربه هنوز

تقريباً همه اکنون قبول دارند حمله آمريکا به عراق »نويسد: درباره اين فیلم مي 1ای. وی

يک اشتباه خیلي بزرگ بود؛ اشتباهي که در بهترين حالت براساس اطالعات  2003در سال 

به اين واقعه، « اشتباه»اطالق « العات جعلي بود.نادرست و در بدترين حالت براساس اط

برای آن استفاده شود؛ زيرا « خیلي بزرگ»کتمان جدی حقیقت است حتي اگر از صفت 

های آمريکا و بريتانیا را در جلب اين فیلم جزئیات اقدامات شیطاني و غیرقانوني دولت

 ها به تصوير کشیده است. موافقت ساير دولت

شان به پیروی افشاگری گان نشان داد پیش از حمله به عراق مردم دو کشور که زندگي

ها و تهديدها، ريسک به زندان دلیل انکار دروغاز خط حزبي وابسته است، حاضر بودند به

 رفتن را به جان بخرند. 

 تصويرسازی آبزرور

رابطه او با همسرش را به غیر از اظهارات خود گان، فیلم تصويری از حوادث محل کار و 

دهد که قومیت کردهای ترکیه را دارد و دولت بريتانیا برای دستیابي به گان در نشان مي

تالش است او را از اين کشور اخراج کند. همچنین اين فیلم عملکرد وکالی گان را در ردّ 
                                                           

1. AV Club. 
 انجام کنار در هابکتا و تلويزيوني محصــوالت ها،موســیقي ها،فیلم نقد به که اســت اينترنتي وبگاه. کالب وی. یا

 پردازد.مي عامه فرهنگ با مرتبط موارد و مصاحبه

 برایت، مارتین
 ،آبزرور گزارشگر

 اشقوی کار که
 داستان درباره
 طوربه گان، واقعی

 واکنش عجیبی
 و خشمگینانه

 ایمان بنیاد تهدید
 پی در را بلرتونی

 گفته اخیراً داشت،
 کارهای است
 اندکی بسیار
 گان قضیه درباره
است. شده انجام
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ز مشاجرات دهد که پس انشان مي آبزروراتهام او به افشای اسرار حکومتي و داستاني را در 

 داخلي اسناد آژانس امنیت ملي را منتشر کرد.

 طوربه گان، واقعي داستان درباره اشقوی کار که ،آبزرور گزارشگر 1برايت، مارتین

 است گفته اخیراً داشت، پي در را بلرتوني 2ايمان بنیاد تهديد و خشمگینانه واکنش عجیبي

 3،«فرانک کوزا»درباره است. ما تقريباً  شده انجام گان قضیه درباره اندکي بسیار کارهای

دانیم. سؤاالت نويسنده ظاهری اسناد آژانس امنیت ملي که گان افشا کرد چیزی نمي

های خارجي خواهي آمريکا از دولتديگری همچنان مطرح هستند، مثالً اينکه اين روال باج

اقدام چگونه وسیله  برای کسب رأی سازمان ملل يا اهداف ديگر چقدر شايع است؟ اين

تحلیلگر سابق آژانس امنیت ملي  4نفوذ شده است؟ آيا اين اقدام با ادعاهای راس تايس،

 های متعدد اين سازمان درباره سیاستمداران همخواني دارد؟بر وجود فايلمبني

با شور و حرارت خاصي نحوه کسب  آبزرورهای نگران يکي ديگر از روزنامه 5اد ولیامي،

نظر دهد. اما بهعضو سابق سازمان سیا را شرح مي 6محرمانه از مل گودمن، اطالعات

در رسد تحريفات ظريف، ولي احتماالً جدی در فیلم وجود دارد. در فیلم، ظاهراً ولیامي مي

شده با واقعیت دادهعالم واقع با فرانک کوزا صحبت کرده است، اما آنچه در فیلم نشان

 متفاوت است:

متصل  6727را به شماره داخلي  آبزروري آژانس امنیت ملي تماس خبرنگار تلفنچي اصل»

کند که تماس با دفتر کوزا برقرار شده است. دهد و تأيید ميکند که يک دستیار پاسخ ميمي

های مأموريت کند تا با کوزا درباره نظارت و جاسوسي ازاما زماني که خبرنگار درخواست مي

«. ايدبا شماره نادرست تماس گرفته»شود ملل صحبت کند، به او گفته ميديپلماتیک در سازمان 

که خبرنگار به دستیاری که به او گفته بود شماره دفتر کوزا همین شماره است، اعتراض زماني

 «.گذاردکند که اين شماره اشتباه است و گوشي تلفن را ميکند، دستیار دوباره تکرار ميمي

مختلفي در خصوص تجربه شخصي و واقعي گان دستخوش  شک فیلم در زوايایبي

عنوان مثال يک بخش بسیار جذاب فیلم که کامالً خیالي سازی و تغییر شده است. بهساده

                                                           
2. Martin Bright. 
3. Tony Blair Faith Foundation. 
4. Frank Koza. 
5. Russ Tice. 
1. Ed Vulliamy. 
2. Mel Goodman. 

 واقع در
 را بوش بایدن،

 چرا که کرد متهم
 موافقت نتوانست

 را ملل سازمان
 به حمله برای

. کند جلب عراق
 که طورهمان اما

 نشان گان قضیه
 به حمله دهد،می

 نبود قانونی عراق
 بوش دولت و

 هر به تقریباً
 از اعم کاری

 و قانونی
 دست غیرقانونی

 مجوز تا زد
 به را ملل سازمان

 .بیاورد دست

 

https://whowhatwhy.org/2014/01/16/transcript-another-nsa-whistleblower-russell-tice/
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يا اغراق شده است آنجاست که يک مقام ارشد ستاد ارتباطات دولت از گان درباره اينکه 

 کند.مي آيا او منبع اين اسناد بوده است يا خیر، سؤاالتي مطرح

 داردکه وجود ملل سازمان امنیت شورای عضو هایدولت واکنش درباره کمي اطالعات

 سفیر 1زينسر، آگوئیالر آدولفو عراق، به حمله از پس. است کرده را آنها جاسوسي آمريکا

و به اين مطلب اشاره کرد که ـ گفت  سخن آمريکا هایقلدری درباره پردهبي مکزيک،

اين امر باعث شد زينسر توسط ويسنت  د ـدانحیاط خلوت خود مي آمريکا، مکزيک را

، با بیان اينکه 2004جمهور اين کشور، وادار به استعفا شود. زينسر در سال رئیس2فاکس،

کرد، جزئیاتي درباره برخي ابعاد نظارت های سازمان ملل را نقض مياياالت متحده پیمان

های ساير اعضای شورای امنیت برای ر تالشها برای کارشکني دو جاسوسي آمريکايي

در يک سانحه رانندگي  2005رسیدن به توافق علیه حمله به عراق را افشا کرد. او در سال 

 طور دلخراشي درگذشت.به

 چاپ به 2016 سال در 4اينترسپت مجله در و کرد افشا 3اسنودن ادوارد که اسنادی

 شورای هایقطعنامه تصويب در ملي نیتام آژانس حیاتي آفرينينقش» مورد در رسید،

دهد. اين کار موفقیتي چشمگیر مي نشان را عراق جنگ جريان در ملل سازمان امنیت

 5و اظهارات جان نگروپونت، 1472و  1441های طور خاص به قطعنامهبه اين اسناد« بود.

توانم تأيید من نمي»گويد: کند که ميسفیر وقت آمريکا در سازمان ملل، استناد مي

)توجه داشته باشید که « اطالعات بهتری برای يک مأموريت ديپلماتیک تصور کنم.

 هرگز درباره کاترين گان مطلبي منتشر نکرد.( اينترسپت

سازی کا برای زمینهاعضای شورای امنیت سازمان ملل تنها افرادی نبودند که آمري

سازمان برزيلي، مديرکل  6حمله به عراق نیاز داشت آنها را از میان بردارد. جوز بوستاني

المللي منع تسلیحات شیمیايي، در کودتايي موفق به رهبری جان بولتون در آوريل بین

 ت.برکنار شد. بولتون در حال حاضر)زمان انتشار مقاله( مشاور امنیت ملي آمريکاس 2002

                                                           
3. Adolfo Aguilar Zinser. 
4. Vicente Fox. 
1. Edward Snowden. 
2. The Intercept. 
3. John Negroponte. 
4. Jose Bustani. 

http://accuracy.org/release/536-white-house-claims-a-pattern-of-deceit/
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گويد فیلم او درباره قضیه مي« اسرار حکومتي»کارگردان فیلم  1شايد وقتي گاوين هود،

حق است فهمد، ذیدادن تنها بخشي از يک واقعیت تلخ است، بیش از آنچه ميگان، نشان

کند. تا به هايي که درباره جنگ عراق رخ داد، اشاره ميو با اين حرف به ساير فريبکاری

 2عنوان مثال، ديويد سوانسون،های سیاسي ندارد. بهامه ثابتي در کارگرداني فیلمامروز، او کارن

را مسخره کرده  3«در آسمانچشمي »درباره پهپادهاست با عنوان  فعال صلح، فیلمي که

ای به تصوير گونهحامیان جنگ عراق را به« اسرار حکومتي»است. هود در تیزر تبلیغاتي 

 که حقیقتاً صحت ندارد.عتبار هستند، درحالياکشیده که گويي همگي بي

راق رأی مثبت جمهوری که نه تنها به جنگ عجو بايدن، نامزد پیشتاز انتخابات رياست

ا بر عهده ر 2002داد، بلکه رياست جلسات ساختگي استماع مربوط به اين جنگ در سال 

تحريف کرده است.  کرراًداشت، اخیراً در مناظرات انتخاباتي، سوابق خود درباره عراق را م

های جنگ عراق شانه او تنها نیست. تنها بوش و چني نیستند که از زير بار مسئولیت دروغ

 اند. کری و نانسي پلوسي هم مسئولکنند، بلکه جانخالي مي

 عراق به حمله رایب را ملل سازمان موافقت نتوانست چرا که کرد متهم را بوش بايدن، واقع در

 بوش دولت و نبود قانوني عراق به حمله دهد،مي نشان گان قضیه که طورهمان اما. کند جلب

 .بیاورد دست به را لمل سازمان مجوز تا زد دست غیرقانوني و قانوني از اعم کاری هر به تقريباً

کنند از آن فاصله بگیرند. اما بسیاری از افرادی که از اين حمله دفاع کردند حاال سعي مي

اقدام غیرقانوني بسیار زياد است؛ از جمله: حمله مستقیم يا غیرمستقیم به پیامدهای آن 

نگاراني گیری داعش و بروز جنگ داخلي در عراق و جنگ در سوريه منجر شد. روزنامهشکل

کنند نظیر فرد های خبری بزرگ را هدايت مياند و سازمانکه مدافع حمله به عراق بودند موفق

شدت علیه انتشار اسناد آژانس شده است. او به پستواشنگتنخست که سردبیر صفحه ن 4هیات

موضع گرفت. کمال احمد نیز در حال حاضر سردبیر اخبار بي بي سي  آبزرورامنیت ملي در 

 است.

دولت بريتانیا، برخالف دولت آمريکا در نهايت يک گزارش ظاهری درباره تصمیمات منتهي 

تهیه کرد، اما اين گزارش را که  2016 2چیلکاتبه حمله به عراق موسوم به گزارش 

                                                           
5. Gavin Hood. 
6. David Swanson. 
7. Eye in the Sky. 
1. Fred Hiatt. 

http://davidswanson.org/eye/
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گزارش »)رک: . ای نکرده استتوصیف کرد، اصالً به قضیه گان اشاره« ويرانگر» تايمزنیويورک

 (2016در سال  accuracy.orgمنتشرشده در پايگاه « کندچیلکات که از مدرک غیرقابل انکار دوری مي

 FAIRگذار بنیان 1از جف کوهنعمومي  پس از آنکه هويت گان افشا شد، مؤسسه دقت

های برجسته را برای حمايت از شخصیت 2خواست تا با همکاری مدير پروژه، هولي اينبايندر،

ـ ردّ اتهامات علیه گان را به تصوير ميـگان ترغیب کند. اين فیلم  کشد کامالً يک احتمال است 

ها ي عمومي و مورد توجه مردم و روزنامهتنها به اين دلیل ساده که دولت بريتانیا از يک دادرس

ترسید؛ زيرا اين امر برای آنها در حکم يک کشاند ميکه عمالً قضیه جنگ را به دادگاه مي

 کابوس بود.

                                                           
2. Jeff Cohen. 

3. Hollie Ainbinder. 
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 1نفرین دیجیتال

نویسنده در کتاب جدید ترسناک از 

های بزرگ فناوری چپاولگر در شرکت

  کندشدیداً انتقاد می 2ولیسیلیکون
 3نويسنده: بيل رامبو
 4مترجم: طيبه رفيعی

 چکيده

ولی با نوآوری و کارآفرينی در از ديرباز نام سيليکون

های پيشرفته، مترادف بوده است و امروزه زمينه فناوری

های های پيشرفته جهان تبديل شده است. غولبه پايتخت تکنولوژی

انند اپل، گوگل، مايکروسافت و ... در اين منطقه متولد تکنولوژی دنيا م

هايی چيست؟ شده يا اقامت دارند. اما دليل موفقيت چنين غول

ها را در ظاهر خيرخواه اين تکنولوژینويسنده مقاله حاضر، مالکانِ به

دهد و آنها را به ها و انحصارگراهای قرن نوزدهم قرار میرديف فئودال

                                                           
1."Digital damnation".  Rambo, Bill. 
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/entertainment/books/digital-
damnation-568572582.html 
2.Silicon valley. 

 شرقي بجنو کیلومتری 70 حدود در ایمنطقه غیررسمي و رايج نام دره سیلیکون، معني به ولي،سیلیکون
 مطرح هایشرکت از ریبسیا قرارداشتن دلیلبه منطقه اين شهرت .کالرای کالیفرنیاست سانتا حومه در سانفرانسیسکو

 هایتولیدکننده تراشه هایفراوان شرکت تعداد از برگرفته ابتدا منطقه اين نام. استمنطقه  اين در جهان انفورماتیک
 در پیشرفته هایناوریف زمینه در فعّال های بسیارکمپاني وجود از نمادی به بعدها که بود منطقه اين در سیلیسیمي

 پايتخت به مشهور خوزهسن آنها ترينمهم که گیرددربرمي را بسیاری شهرهای وليسیلیکون. شد تبديل منطقه اين
 .باشدمي وليسیلیکون

3 .Bill Rambo يا رديابي هایسرويس کردنفعال به تمايلي و کندمي تدريس نوربرگ سنت الريِت يدر آکادم 
 .ندارد هوشمند هایتلفن مکاني موقعیت

 (t.rafiee60@gmail.comارتباطات اجتماعي. )کارشناسي ارشد علوم آموخته دانش. 4

https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/entertainment/books/digital-damnation-568572582.html
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/entertainment/books/digital-damnation-568572582.html
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های تجاوزکارانه و نادرست برای حفظ موقعيتشان استفاده از روش

 کند. متهم می

 ولی.کليدواژگان: اينترنت، تکنولوژی، ديجتيال، سيليکون

 2است که راب الرسون یفناور رانياز مد يکي 1زاکربرگ، مارک سبوک،یف رعامليمد

 تشان،یموقعکردن محکم یبرا چپاولگرانه یهاوهیآنها را به استفاده از ش سنده،ينو
های بايگاني گزارش /3.)ترنت نلسونکنديم متهم خود کارمندان و رقبا گرفتندهيناد

 )آسوشیتدپرس
های گیری برای چگونگي ارتقا به نسل پنجم تلفنکشورهای غربي در کشاکش تصمیم

همراه، در کنار مخاطرات گنجاندن يا حذف چین، ممکن است نفوذ خطرناک در حیاط 
 ولي ـ را ناديده بگیرند. خلوت ما ـ در سیلیکون

يعني کتاب  4ولي؛ديکتاتورهای ديجیتال: اقتصاد سیاسي سیلیکونکتاب  هاين همان فرضی

 5ای تاکوما،خواه، استاد اقتصاد در کالج منطقهلسردکننده راب الرسونِ ترقيجديدِ ترسناک و د

 های فناوری است. در خصوص تاراج غول

و مارک زاکربرگ را،  تسیگ لیب 6جابز، ویاست مانند اطالعات عصر یهاغول الرسون

 هافئودال هردهم صراحتاً شوند،يم يمعرف ييگرایو آزاد یآزاد نيکه اغلب قهرمانان کارآفر
 .دهديم قرار شتریب قدرت و پول با همراه اما نوزدهم، قرن چپاولگر یانحصارگراها و

مطلب  9کارِنت افرز 8در اين روزها، 7گرايي مثل ژاکوبین،های چپاو برای مجله

، جاده مشمول 2018در سال  10یآزاد هیعل یدارهيسرماهای او شامل نويسد. کتابمي

  است. 12 2012در سال  11حفاظيب اقتصادسوی نظام ارباب و رعیتي و عوارض به

                                                           
1. Mark Zukerberg  

2. Rob Larson  

3. Trent Nelson  

4. Bit Tyrants: The Political Economy of Silicon Valley  
5. Tacoma Community College  

6. Steve Jobs  

7 ..Jacobin، صدای» را خود نشريه اين. شودمي منتشر نیويورک شهر در چپ گرايش با که است زبانانگلیسي فصلنامه يک 
 )مترجم( .کندمي معرفي «فرهنگ و اقتصاد سیاست، در سوسیالیستي اندازهایچشم پیگیر و آمريکا چپ پیشروی

3 . In These Times یکاگو منتشر شيک ماهنامه پیشرو سیاسي آمريکايي در خصوص اخبار و عقايد است که در
 شود. )مترجم(مي

9. Current Affairs 
10. Capitalism vs. Freedom  
11. Bleakonomics 

12. 2018’s Capitalism vs. Freedom: The Toll Road to Serfdom and Bleakonomics from 

2012. 

 رعاملیمد
 مارک سبوک،یف

از  یکی زاکربرگ
 یفناور رانیمد

است که راب 
 سنده،یالرسون نو

آنها را به استفاده 
 یهاوهیاز ش

 یبرا چپاولگرانه
کردن محکم
 تشان،یموقع

 رقبا گرفتندهیناد
 خود کارمندان و

 .کندیم متهم
 الرسون

 عصر یهاغول
 مانند اطالعات

 لیب جابز، ویاست
و مارک  تسیگ

زاکربرگ را، که 
اغلب قهرمانان 

 یآزاد نیکارآفر
 ییگرایو آزاد

 شوند،یم یمعرف
 هردهم صراحتاً

 و هافئودال
 یانحصارگراها

 قرن چپاولگر
 همراه اما نوزدهم،

 قدرت و پول با
 قرار شتریب

.دهدیم
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ــد: او مي بود،  رمعمولیکامالً آزاد و غ 1990دهه  هیاول یروزها در که نترنتيا»نويسـ

 .«ردیگيم قرار نيآنال یانحصار یدارهيسرما میعظ یهاغول هاحاط تحت کمکم

« مايکروسافت»هايي درباره همانند عنوانش، شامل فصل ديکتاتورهای ديجیتالکتاب 

شود آغاز مي 2«شکاف جاذبه»است. اين کتاب با  سرشار از ايهام 1،«ديسگريس بوک»و 

تر مهم های موفق،کند که با آن، سیستمای بحث مي«اثر شبکه»و در آن الرسون در مورد 

  کنند.شوند؛ زيرا کاربران بیشتر و بیشتری به آنها تکیه ميميتر ـ و ارزشمندترـ و مطلوب

های اپل، گوگل، آمازون و فیسبوک ها و تبلتعامل ويندوز مايکروسافت، تلفنسیستم

خود باعث شکست خودیبرند. اگر اين اثر بههمه از مزيت سهولت و رواج اثر شبکه بهره مي

 شد، خیلي خوب بود.رقبا مي

 کروسافت،يما رخواهیخ و خواهیآزاد ظاهربه مالکان که دهديم نشان الرسوناما  

بزرگ جهان براساس ارزش  شرکت پنج او، اذعان به» ـ سبوکیف و گوگل اپل، آمازون،

 نیهمچن و رقبا به يياعتنايب تشان،یموقع استحکام یبرا تجاوزکارانه یهاوهیش از ـ«بازار

 .کردنديم استفاده کارکنان

« کوبدمشت به کف دست ديگرش مي با»کشد که تصوير مي ا در حالي بهراو گیتس 

جابز از هرگونه رقابتي در »کند: بندد. الرسون اضافه ميو برای شکست رقبايش عهد مي

 «.های هوشمند بسیار خشمگین بودبازار تلفن

اظهارشده توسط  هسخنان احمقان نيشتریب هزيجا 3بزوس، جف آمازون، رعامليمد

 یهاگزارش يگانيبا /4لوچر. )جان کنديم افتيدر را کتاب نيا در یفناور یهارعامليمد

 (تدپرسیآسوش

ولي هراسي از ناسزاگويي ندارد. زماني که جف های سیلیکونالرسون در توصیف غول

بزوس، مديرعامل آمازون، اجتناب شرکتش از پرداخت مالیات را با اين دلیل توجیه کرد که 

ترين اظهارنظری الرسون اين دلیل را احمقانه« کنیمخدماتي دريافت نمي گونهما هیچ»

 اند.های فناوری در اين کتاب بیان کردهخواند که مديرعاملمي

                                                           
کند. هايي مانند فیسبوک اشاره مي. عبارتي هجوآمیز برای فیسبوک به معني شبکه رسوايي است که به عملکرد منفي شبکه1

 )مترجم(

2. The Flaw of Gravity. 
3. Jeff Bezos. 
4. John Locher.  

 در که نترنتیا»
دهه  هیاول یروزها
کامالً آزاد  1990

بود،  رمعمولیو غ
 هاحاط تحت کمکم

 میعظ یهاغول
 یدارهیسرما

 نیآنال یانحصار
 .«ردیگیم قرار

 نشان الرسون
 مالکان که دهدیم

 خواهیآزاد ظاهربه
 رخواهیخ و
 کروسافت،یما

 اپل، آمازون،
 سبوکیف و گوگل

 او، اذعان به» ـ
بزرگ  شرکت پنج

جهان براساس 
 از ـ«ارزش بازار

 یهاوهیش
 یبرا تجاوزکارانه

 استحکام
 تشان،یموقع

 رقبا به ییاعتنایب
 کارکنان نیهمچن و

 .کردندیم استفاده
 آمازون، رعاملیمد

 هزیجا ،بزوس جف
سخنان  نیشتریب

اظهارشده  هاحمقان
توسط 

 یهارعاملیمد
 نیا  در یفناور
 افتیدر را کتاب

. کندیم
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توان چاپ کرد. اما با ارجاعات فراوان از عصبانیت برخي از نظراتش را در اين روزنامه نمي
کند که مالکان هايي اشاره ميای به روشکنندهکند. همچنین به نحو قانعو تحقیرش دفاع مي

کردن دوستانه برای کاهش يا پنهانهای مالي و ديگر اقدامات نوعو مديران ثروتمند از کمک
 کنند. پذير ساخته، ايجاد مياند که خودشان امکانمشکالتي استفاده کرده

افزار يکي ديگر از مشکالت الرسون با بخش فناوری اين است که چه میزان از سخت
يافته بود، که در نهايت به های پژوهشي و دولتي توسعهدانشگاه هن با بودجافزارهايشاو نرم
 1شبکه هپیشرفت تحقیقاتي هایپروژه رسد که مربوط به سازمانهايي از اينترنتي ميريشه

(ARPANET .است ) 
کند و نیز ذکر هايي که نقد ميالرسون با اذعان به استفاده از محصوالت اغلب شرکت

کار های فناوری بهويژه اتحاديه اروپا( برای مهار غولها )بهبرخي دولتهايي که روش
رسد که شايد بتوان با با اين امید واهي مي خود رساله بخش نيتردکنندهینااماند، به گرفته

 پذير کرد.اينترنت را اجتماع 2«کاربر یهاتیموفق»اقدام مشترک، سازمان و اقدامي چون 
حال، او با فرض دسترسي و تأثیر امتیازات انحصاری، در مورد اين نزاع دشوار، بااين

 در یکار چه کند،يم فیتوص او آنچه از يبخش انجام با يحت هاغول نياصادق است. 
 يسازمان نیچن ن،یهمچن داد؟ خواهند انجام قدرتشان فیتضع یبرا هاتالش به واکنش
 تالش آنها کنترل یبرا که ييهاعاملستمیس همان از استفاده با شود؟يم جاديا چطور

  کنند؟يم
تفاوتي عصر آنالين عالوه ممکن است او در تعهدات و اراده مردمي اغراق کند و بيبه

 کم بشمارد. ما را دست
طور بالقوه به اندازه بهديکتاتورهای ديجیتال  انگیز نیست؛ کتابانداز نشاطاين چشم

 ها وحشتناک است. داستان

                                                           
1.  Agency Network ARPANET: Advanced Research Projects، سازمان آرپانت، مخفف 

 اينترنت به تبديل دتيم از پس و بود دنیا در اطالعات هایبسته سوئیچیگ شبکه شبکه، پیشرفته تحقیقاتي هایپروژه
 متحده اياالت دفاع ارتوز در دفاعي پیشرفته تحقیقاتي هایپروژه سازمان ابتدا را شبکه اين مالي بودجه. شد جهاني
. شودمي استفاده آمريکا دهمتح اياالت در تحقیقاتي هایآزمايشگاه و هادانشگاه در پروژه اين از که کرد تأمین آمريکا

 )مترجم(
2. user strikes. 

 هاغول نیا
 انجام با یحت

 او آنچه از یبخش
 کند،یم فیتوص

 در یکار چه
 به واکنش

 یبرا هاتالش
 قدرتشان فیتضع

 خواهند انجام
 ن،یهمچن داد؟

 یسازمان نیچن
 جادیا چطور

 با شود؟یم
 همان از استفاده

 ییهاعاملستمیس
 کنترل یبرا که

 تالش آنها
کنند؟یم
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مروری بر کتاب 

های ارزش؛ زنجیره

امپریالیسم جدید 

  اقتصادی1 

  نويسنده:دومينيک الکساندر2
 مترجم: مريم نجيمی

 

 چکيده

پيچيده داری با امپرياليسم، درهمنظام سرمايه 

اثر  ،ارزش هایمانده است و کتاب زنجيرهباقی

وری و استثمار المللی بهرهسواندی، يکی از ابعاد بنيادی سازوکار بين

و همدست نظام استعماری  دهد و کارگران را عمالً بخشرا نشان می

کند که هرگز نخواهند توانست از زير يوغ استعمار و نظام تصور می

 داری خارج شوند.سرمايه

کشی، قه کارگر، بهرهکليدواژگان: امپرياليسم، نظام استعماری، طب

 استثمار.
 

المللي داشته است. حتي اگر به اشکال اولیه و داری همیشه ماهیتي بیننظام سرمايه
آغازين آن در زمان تمرکز صنعت و سرمايه بازرگاني در دوران رنسانس در ايتالیا بازگرديم، 

                                                           
1. Value Chains: The New Economic Imperialism - book review    
https://www.counterfire.org/articles/book-reviews/21083-value-chains-the-new-
economic-imperialism-book-review. 
2. Dominic Alexander. 

ي است. وی در اين پايگاه خبری کانترفاير است که رسانه انقالبي سوسیالیست یدومینیک الکساندر يکي از اعضا
افروزی را گجن»ن جنبش و سردبیر است. او همچنین برای مدتي يکي از فعاال ؟کتاب يسپايگاه خبری مرورنو

ها سمقدز جمله ثار او انگاری است که آو فعال ضد رياضت اقتصادی در شمال لندن بود. الکساندر تاريخ« متوقف کنید
 .استهای جالب قرون وسطتاريخ اجتماعي داستانمتضمن به چاپ رسیده که  يدر قرون وسط یواناتو ح
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شکل واقعي اين نظام زماني ظهور  (1.)سرمايه به بازار تجارت در سراسر اروپا وابسته بود
های تجارت خارجي آنها در آسیا و دست اروپايیان فتح و پايگاهيافت که قاره آمريکا به

المللي که مراتب بینهای اقیانوس اطلس ايجاد شد. سلسلهتجارت برده در فراسوی آب
داری رمايهواسطه خشونت، جنگ، غارت و چپاول میسر شد همیشه کانون عملکرد نظام سبه

  بوده است.
المللي ساختاری مراتب بینبرای درک سلسهداری يک مفهوم ضروری بنابراين، سرمايه

 شود. هرربط تبديل ميسازی به يک بعد بياست و احتماالً به همان اندازه گرايش به بحران

 بافت و ساختار با تعامل بدون تواندمي کارگر طبقه کندمي تصور که چپگرايانه سیاست از شکلي
 در رود، پیش اجتماعي بازتوزيع و برابری و مساوات سمت به خود، حاکم طبقه قدرت الملليبین

المللي قدرت و استثمار، همیشه در بود. ساختارهای بین خواهد ناکام اهدافش به رسیدن

 اند.ای طبقه کارگر مؤثر بودههافکني و تضعیف جنبشتفرقه
م؛ فايده است اگر امپريالیسم را از منظر تعارض سیاست و اقتصاد بررسي کنیبراين، بيعالوه

گويي امپريالیسم، يک مقوله سیاسي يا اقتصادی است نه يک رابطه به هم پیوسته از آن دو. 
ای از سازوکارها و ساختارهای مختلف است که طبقه حاکم يک کشور از امپريالیسم مجموعه

تواند منابع و نیروی کار جامعه ديگر را استثمار و مهار طريق آن و نه الزاماً محدود به آن، مي
قصد دارد تا ماهیت چنین  ارزش هایزنجیرهبا عنوان  1ند. کتاب بسیار مفید اينتان سواندیک

های چندملیتي از طريق آن، ارزش را در فضای سازوکاری را ترسیم کند؛ سازوکاری که شرکت

کند که اين امر فقط يک جنبه از ابعاد حال تأکید ميدهند. سواندی درعینالملل انتقال ميبین
 (9)سواندی، ص«. تصويری کامل از آن»ردهای کلي امپريالیسم است نه عملک

 امپرياليسم و ارزش افزوده

 برانگیزیسؤال طوربه و نئولیبرال سازیجهاني نظريه مدافع نويسندگان برخي آرای برخالف

 توسعه، حال در کشورهای به صنعتي تولید از عظیمي بخش انتقال ها،مارکسیست از تعدادی

. نکته اصلي اين بحث، داشتن درک روشن از (15-14)سواندی، صص نیست  امپريالیسم پايان

داری است. فقط نیروی کار مولد مفهوم ارزش در نظريه کار و ماهیت استثمار در نظام سرمايه

 کند.دار است، ايجاد ميارزش افزوده را که منبع سود سرمايه در تولید کاال،

                                                           
1. Intan Suwandi. 

رده  است. کلیف أاست و مقاالت متعددی درباره امپريالیسم ت Monthly Review مجله اينتان سواندی همکار
 ارزش هاییرهنجزکتاب شناسي از دانشگاه اورگون دريافت کرده است. وی اخیراً دکترای خود را در رشته جامعه

 نخستین کتاب به چاپ رسیده او درباره امپريالیسم است. )مترجم(

 است روشن
 هایاستراتژی

 و سیاسی مختلف
 وجود اقتصادی

 واسطهبه که دارد
 هایدولت آنها

 در استعماری
 دیگر تاریخ، طول

 به را اقتصادها
 تولید بر تمرکز

 ملزم کاالیی
 که اندکرده

 کار نیروی
 نیاز بیشتری

دارند.
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يابد که کاالها فروخته شوند و به اين ارزش افزوده تنها زماني در قالب سود تحقق مي

از ارزش ايجادشده در تولید را، جدا از توانند سهمي ترتیب بازيگران اقتصادی مختلفي مي

براينکه، اين فرايند روند کارفرمای مستقیم نیروی کار مولد، به خود اختصاص دهند. عالوه

شده رسد دستمزد پرداختنظر ميکند؛ زيرا بهبرای عموم، غیر قابل مشاهده مياستثمار را 

حال، سود رای ارزش بازار قدرت نیروی کار باشد. بااينای ببه کارگر، پاداش عادالنه

شده به کارگر کمتر از ارزشي باشد که دار به اين بستگي دارد که دستمزد پرداختسرمايه

شود. نکته مهم اين است که تصاحب ارزش در سطح فردی يا در فرايند تولید ايجاد مي

دهد؛ يعني مي بازار و اجتماع رخگیرد، بلکه در سطح کلیت شرکت صورت نمي به شرکت

توانند سهم بیشتری از ارزش افزوده کلي در اقتصاد را ها طبق معمول ميبرخي شرکت

 بیشتر از میزان واقعي ارزش افزوده تولیدشده در شرکت خود.دست بیاورند؛ سهمي به

ار تک کارگران پوشیده است، عملکرد بازطور که استثمار از ديد تکدقیقاً همان

های مختلف و در فضای داری هم تصاحب ارزش افزوده را میان سرمايه شرکتسرمايه

کند. صنايعي که های تولیدی کشورهای مختلف پنهان ميالمللي میان فعالیتتجارت بین

نیروی کار بسیاری دارند، نظیر برخي انواع صنايع کشاورزی، ارزش افزوده بیشتری تولید 

توانند در قالب سود تحقق بخشند. برعکس، صنايعي که با ينسبت به آنچه م کنندمي

کنند و به انباشت سرمايه بیشتری نیاز دارند، با توجه به های پیشرفته فعالیت ميفناوری

برند، سهم بیشتری از ارزش افزوده را اينکه استفاده بیشتری از سرمايه و نیروی کار مي

کند که ابطه يک سازوکار ناديدني ايجاد ميکنند. اين رنسبت به تولید خود دريافت مي

 شود. عدالتي میان کشورها بازتولید ميواسطه آن، بيبه

 هایدولت آنها واسطهبه که دارد وجود اقتصادی و سیاسي مختلف هایاستراتژی است روشن

 کار نیروی که اندکرده ملزم کااليي تولید بر تمرکز به را اقتصادها ديگر تاريخ، طول در استعماری

آورد که هايي را در انحصار خود در مياغلب بخش 1هسته، که اقتصاددارند. درحالي نیاز بیشتری

حال، صرف نظر از هرگونه تغییرات احتمالي تر و سرمايه بیشتری نیاز دارند. بااينبه فناوری پیشرفته

مانده نخورده باقيل، دستمراتب بنیادين آن در عصر نئولیبرادر سازوکارهای امپريالیسم، سلسله

دهد در تحلیل نسبت درآمد ملي به ارزش افزوده، ای صورت گرفته که نشان مياست. اخیراً مطالعه

تر تاريخي يافتهگیری تبادل نابرابر است و پیشتر تحلیل شد، ده اقتصاد توسعهکه روشي برای اندازه

 تنها بنابراين و روندمي شماربه هحوز اين بزرگ رهبران تحت رهبری اياالت متحده، همچنان

                                                           
1. Core Economy. 

 توانیممی چگونه
 را واقعیت این

 که دهیم توضیح
 صادرات تنها

 ایاالت عمده
 چین، به متحده

 هایدانه
 سویاست
 کهدرحالی
 ترینبزرگ

 به چین صادرات
 کامپیوتر آمریکا
 است؟
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اقتصادهای  (2.)کرد تصور استعماری هایقدرت را آنها توانمي که هستند واقعي هایگزينه

اند. نوظهور بزرگ نظیر برزيل، هند و حتي چین، کسری چشمگیری در مقیاس تبادل نابرابر داشته

   شود.براساس اين مقیاس، چین هنوز يک قدرت استعماری محسوب نمي

کشد که به گمان برخي، در عصر سرعت اين ديدگاه را به چالش ميتبادل نابرابر به
نسبت پیشرفته از اقتصادهای چیز با انتقال صنايع بههمه سازی نئولیبرال،جهاني
با طرح مباحث  1تر تاريخي به کشورهای آسیايي تغییر کرده است. ديويد هارویيافتهتوسعه

زائد و ناکارآمد تلقي شود معتقد است اين فرايند سبب شده امپريالیسم، مفهومي  فايدهبي
 ه شرح زير است:خالصه اين نوع رويکرد ب (.14)سواندی، ص

 متحده اياالت عمده صادرات تنها که دهیم توضیح را واقعیت اين توانیممي چگونه»
است؟  کامپیوتر آمريکا به چین صادرات ترينبزرگ کهدرحالي سوياست هایدانه چین، به
کند؟ آيا چین در حال کسب اين مسئله، چین را به يک قدرت استعماری تبديل مي آيا

شدن به حاشیه و ادهای پیراموني است؟ آيا اياالت متحده در حال راندهثروت از اقتص
 «شدن به يک اقتصاد پیراموني است؟تبديل

دهد اين نوع استدالل در وهله اول درست نیست، اما آمارهای تبادل نابرابر نشان مي
چندملیتي های شده توسط شرکتچگونگي تصاحب ارزش تولیدشده در اقتصادهای تازه صنعتي

گرفته مطالعاتي که پیرامون تبادل نابرابر صورت درباره 2رابرتز مايکل. گیردغربي را ناديده مي
تواند حجم اين تبادالت، ارزش اقتصادهای در کاررفته نميدهد که روش بهگونه نظر مياين

های چندملیتي، تشريح و يافته را از طريق ساختارهای شرکتحال توسعه به اقتصادهای توسعه
گیرد که خارج هايي صورت ميشرکتسوم( از تجارت میان بخش اعظمي )يک»توجیه کند: 

بنابراين، در کنار « شده میان آنها مشخص نیست.کنند و ارزش مبادلهاز مرزها فعالیت مي
مستندات روشن تبادل نابرابر مداوم، اين عامل اصلي و مهم در تصوير کلي وجود دارد و به ما 

 دريابیم. کند اهمیت موضوعي که سواندی در کتابش مطرح کرده است، کمک مي

 مراتب جهانی دستمزدسلسله

 دارد، جهاني مراتبسلسله يک دستمزدها، پرداخت اينکه بر دال دارد وجود زيادی شواهد
 بیشتر بسیار اقتصادها، ساير با پیشرفته اقتصادهای در دستمزد متوسط تفاوت کهطوریبه
د ارزش افزوده در اقتصاد های باالتر تولیاست. اين موضوع به نرخ وریبهره در هاتفاوت از
کند. استدالل سواندی اين استعماری اشاره مي «هسته» ، در مقايسه با اقتصاد«پیراموني»

                                                           
1. David Harvey. 
2. Michael Roberts. 

 از شکلی هر
 چپگرایانه سیاست

 کندمی تصور که
 کارگر طبقه

 بدون تواندمی
 و ساختار با تعامل

 المللیبین بافت
 حاکم طبقه قدرت

 سمت به خود،
 برابری و مساوات
 بازتوزیع و

 پیش اجتماعی
 رسیدن در رود،

 ناکام اهدافش به
 بود. خواهد

 برخالف
 برخی آرای
 مدافع نویسندگان

 نظریه
 سازیجهانی

 طوربه و نئولیبرال
 برانگیزیسؤال

 از تعدادی
 ها،مارکسیست

 بخش انتقال
 تولید از عظیمی

 به صنعتی
 حال در کشورهای

 پایان توسعه،
.نیست امپریالیسم
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 بر را رژيمي سازدمي قادر را آنها چندملیتي هایشرکت ساختاری است که همین قدرت
 طريق از را ارزش از عظیمي مقادير انتقال که کنند اعمال وابسته اقتصادهای تولید

 (17)صسازند. مي میسر آنها سمت به کار ارزش تولید هایزنجیره
های اشتغال، پس از هند و چین برای نمونه اندونزی سومین رتبه را در سهم زنجیره

درصد هزينه 62های اخیر، هنوز هم در اختیار دارد، اما هزينه واحد کار آن، علیرغم افزايش

وری، شکاف ها در بهرهکردن تفاوت. با لحاظ(38-37)صصواحد کار اياالت متحده است

بريتانیا، آمريکا، آلمان و ژاپن در مقايسه با اقتصاد  هسته میان اقتصادهای هزينه واحد کار

درصد  60تا  40چین، هند، اندونزی و مکزيک در بخش اعظمي از سه دهه اخیر، تقريباً 

المللي کار همچنان و تقسیم بین مراتب ثروت. در نتیجه، سلسله(48)ص بوده است

سازی نه در قالب توسعه گسترش صنعتي» 1که به قول جیواني اريقيطوریپابرجاست، به

«. يابدمي های اقتصادی نمودکردن فعالیتپیراموني، بلکه در قالب پیرامونياقتصاد شبه
  (27-26)صص

ار را از طريق انواع ها در هزينه کگونه تفاوتهای چندملیتي قادرند اينشرکت

گرفته تا توان استفاده از  (105-103)صصسازوکارها، از نظارت انحصاری خود بر تکنولوژی 

های مولد را هم مورد سوءاستفاده قرار دهند پذيری بر شرکترقابت برای تحمیل انعطاف

 12 تا 9و هم تحمیل کنند. مثالً، شرکت اپل پس از آنکه هزينه کارش در چین و اندونزی 

مونتاژ محصوالت خود را  2درصد افزايش يافت، از طريق پیمانکار خود، شرکت فاکسکان،

هايي نظیر اپل تولیدکننده واقعي نیستند، بلکه شرکت (62-61)صصبه هند انتقال داد 

های تابعه توانند سهم بزرگي از ارزش افزوده تولیدشده در شرکتبازرگاناني هستند که مي

 (52)صرا جذب کنند. 

اند موجب خودمختاری اين ساختارهای شرکتي نامتمرکز که شديداً بزرگنما شده

سپاری به آنها محول شده شوند که تأمین هزينه تولید از طريق برونهايي نميشرکت

 میان رقابت از استفاده با توانندمي غربي چندملیتي هایاست. کامالً برعکس، شرکت

 تمام يعني باشند؛ داشته تولید در را پذيریانعطاف ينبیشتر( فروشندگان) کنندگانعرضه

 را بار تمام نیز آنها و شودمي گذاشته( فروشندگان) کنندگانعرضه دوش بر هاهزينه انواع

تنها بر صنايع نیازمند به . اين نیروها نه(131-122)صص گذارندمي خود کارگران دوش بر

پیشرفته نیز اثرگذار هستند  گذارند، بلکه بر تولیدات دارای فناوریاثر مي نیروی کار زياد

                                                           
1. Giovanni Arrighi. 
2. Foxconn. 

 هایشرکت
 غربی چندملیتی

 با توانندمی
 رقابت از استفاده

 میان
 کنندگانعرضه

( فروشندگان)
 بیشترین
 را پذیریانعطاف

 داشته تولید در
 تمام یعنی باشند؛
 بر هاهزینه انواع

 دوش
 کنندگانعرضه

( فروشندگان)
 و شودمی گذاشته

 بار تمام نیز آنها
 دوش بر را

 خود کارگران
.گذارندمی
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های چندملیتي از طريق کنترل فناوری اطالعات و در اين وضعیت شرکت (.100-99)صص

هايشان را افشا کنند تا به اهداف کنند هزينهمي کنندگان خود را وادارعرضه رقابت، همچنان

 خود برسند.

 سپاریبرون نظیر اقداماتي دانش، و فناوری کنترل مشکل با همسو»ساختاری: به زبان 

 کردنعقاليي عوض، در ... .باشد بیشتر خودمختاری کنندهتضمین تواندنمي کار يا هزينه

 هایبخش شامل که است کرده ايجاد تولید زنجیره در را مراتبيسلسله ساختارهای فراشرکتي،

 (78ص)«. باشدمي وابسته و( هسته يا) حاکم

های سرکوبگر حمايت دست آمده قطعاً از سوی رژيممراتب شرکتي بهاين سلسله
کنند و شرايط کار ضعیفي را های غربي، از آنها حمايت سیاسي ميشوند که قدرتمي

کنند. در سراسر های صنفي اعمال ميهای آشکاری را بر اتحاديهتحمیل و حتي محدوديت
ای به های کارگری جديدگستردهساله عجیب اخیر، جمعیتیبرالیسم چهلدنیا در عصر نئول

« ارتش ذخیره نیروی کار»اند. اين جمعیت گسترده، طرق مختلف به بازار کار کشیده شده
را شديداً افزايش داده و در واقع کامالً جهاني کرده است که به تعبیر مارکس، ارزش قدرت 

براين، ساختارهای شرکتي نامتمرکز، مشکالت ذاتي الوهنیروی کار را پايین آورده است. ع
دلیل بندی بازار کار بهاحیای بخش»کنند: شده ايجاد ميرا برای نیروی کار سازماندهي

دهد و کار های کارگری را کاهش ميزني اتحاديهتولید قابل انعطاف، قدرت چانه
 (79)ص«. ندکسازماندهي نیروهای کار جديد را برای آنها دشوارتر مي

 ساختارهای استثمار

ازحد نیروی ، استثمار بیش«اقتصادی-شرايط قدرت سیاسي»از نظر سواندی، نتیجه همه اين 
کار در اقتصاد پیراموني به دو معنا است: اول ـ يک وضعیت نسبي وجود دارد که در آن، میزان 

تر است. دوم ـ استثمار قطعاً باال قطعاً هسته، استثمار در اقتصاد پیراموني در مقايسه با اقتصاد
وجود دارد به اين معنا که دستمزد پرداختي به کارگران، کمتر از هزينه بازتولید قدرت کار آنهاست 

تک کارگران و تدارک تهیه نسل جديد نیروی کار است. شامل حفظ تکمفهوم دوم  (.65)ص
ها شامل عناصر فیزيولوژيکي هبه قول مارکس، اين امر تا حدی قابلیت انعطاف دارد؛ زيرا هزين

 شده برای ملزومات زندگي را دربردارد. شود و عنصر اجتماعي، هنجارهای پذيرفتهو اجتماعي مي
 ارزش. مطلق استثمار و نسبي استثمار: پردازدمي استثمار نوع دو به مارکس خود واقع در
 نتیجه در مطلق استثمار و آيدمي دستبه کار نیروی بیشتر مولدکردن از نسبي افزوده

آيد. مي دستبه کار قدرت بازتولید برای نیاز مورد زمان مدت از بیش کار ساعت ترکردنطوالني
شود؛ يعني مي کشياين مسئله جدا از وضعیتي است که در آن از نیروی کار تا حد مرگ بهره

 خود واقع در
 نوع دو به مارکس
: پردازدمی استثمار

 و نسبی استثمار
. مطلق استثمار
 افزوده ارزش

 از نسبی
 بیشتر مولدکردن

 دستبه کار نیروی
 استثمار و آیدمی

 نتیجه در مطلق
 ترکردنطوالنی

 از بیش کار ساعت
 مورد زمان مدت

 بازتولید برای نیاز
 کار قدرت

آید.می دستبه
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تواند در هر مکاني و شايد در دهند. اين وضعیت ميکمتر از هزينه بازتولید به او دستمزد مي
جامع تعريف کنیم باز هم  رود، روی دهد، اما هر اندازه اين وضعیت رامناطقي که انتظار نمي

  است. ترمراتب شايعپرواضح است که اين وضعیت در اقتصادهای وابسته به
در واقع، مارکس تحلیل نوعي استثمار را که در آن به نیروی کار، دستمزد کافي برای 

 گونه تفسیرداند. اين نظر مارکس گاهي اينمي پردازد، غیر محتملبازتولید خود نمي

دهد يا اينکه اهمیت چنداني ندارد، اما اين شود: اين نوع استثمار در واقعیت رخ نميمي

شود. مارکس در مي سرمايهتفسیر مطمئناً سبب درک نادرست روش مارکس در کتاب 

داری را برای های اين کتاب، بعضي از ابعاد خاص عملکرد واقعي نظام سرمايهبرخي بخش

گرفتن، اثبات اين گیرد. دلیل عمده اين ناديدهتي آن ناديده ميافشای بهتر کارکردهای ذا

طور ذاتي استثماری اين سیستم کامالً قابل دفاع است، بازهم به مسئله است حتي جايي که

شود. اين امر بدان معنا نیست که مارکس، نابودی نیروی کار را مي است و به بحران منجر

  دانست.مي اهمیتکرد، يک پديده بيمي ستفادهدر سیستمي که عمالً از اين نیرو ا

ای که توانايي حفظ اندازهازحد به معنای کارکشیدن از کارگران بهدر واقع، استثمارِ بیش

قدرت کار را از آنها بگیرد، آشکارا در شهرهای صنعتي در زمان مارکس وجود داشته است. 

ودکان را غیرقانوني اعالم کرد و مدت زمان کار تدريج کار کدر بريتانیا به 19قوانین کار قرن 

واسطه تالش کارگران و ساعت در روز کاهش داد. اين قوانین تاحدودی به 10را به 

ازپیش دريافتند تر نیز بیشهای صنفي آنان بر مجلس تحمیل شد، اما بورژواهای فهیماتحاديه

 ولید سرمايه به خطر خواهد افتاد. کشي بیش از حد ادامه يابد، آينده بازتاگر اين نوع بهره

 شدهاستثمار جهانی

 نکرده تغییر تاکنون مارکس زمان از اشاصلي هایويژگي از کدامهیچ در داریسرمايه نظام

 کرده تغییر پیشرفت و توسعه واسطهبه کار نیروی و سرمايه میان قدرت توازن اما است،

افزايش ظرفیت انتقال در سرتاسر جهان، های فناورانه شامل است. در حال حاضر، پیشرفت

به يک پديده جهاني تبديل کرده است و اين اتفاق درست  ارتش، ذخیره نیروی کار را عمالً

که سرمايه در تقابل با نیروی کار در مقايسه با سرمايه سراسر جهان رخ داده است. زماني

پايین به اقتصاد ديگری  تواند تولید را از يک اقتصاد با دستمزدبا يک سهولت نسبي مي

کند که در برخي موارد انتقال دهد، اين عامل در میان ساير عوامل شرايطي را ايجاد مي

تواند دستمزدها را فراتر از جايي که نیروی کار قادر است خود را بازتولید کند، کاهش مي

 دهد.

 داریسرمایه نظام
 از کدامهیچ در

 هایویژگی
 زمان از اشاصلی

 تاکنون مارکس
 است، نکرده تغییر

 قدرت توازن اما
 و سرمایه میان

 کار نیروی
 و توسعه واسطهبه

 تغییر پیشرفت
.است کرده
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ازحد توجه رِ بیشتوانیم روش مارکس را بپذيريم و به آن نوع استثمامي باوجوداين، ما
های مختلف ارزش افزوده باز هم بر میزان باالتر استثمار که نکنیم، در اين صورت نرخ

 نیز بازار کلي روابط گرچه»شود تأکید دارد: مي پذيرتوسط قدرت ساختاری سرمايه، امکان
 بدون اغلب هاشرکت سطح در هادگرگوني اما است، شده دگرگون نوظهور اقتصاد اين در

 نوظهور اقتصاد اين از ناشي منطق بدون يا نوظهور اقتصاد اين با واقعي بنیادی رابطه هیچ
 توهم ترتیب اين به و شوندمي حذف و روندمي بین از ساده خیلي و شوندمي گرفته کاربه

 شرايط در صورت هر در کهکندمي ايجاد کشورها اين در را پیشرفته تولیدات و توسعه
  (152ص) .«مانندمي باقي وابستگي

است.  وابسته اقتصادهای در تنها نه و جهاني طوربه کار نیروی بر فشار افزايش نتیجه

گذاری در بخش مالي متمرکز سرمايه هسته، بنابراين، تأثیر کلي اين است که در اقتصادهای
يابد و کارگران معموالً قربانیان اصلي اين مي شود و بدين ترتیب هزينه تولید کاهشمي

شوند يابد يا خودشان اخراج ميکه دستمزدهايشان کاهش ميطوریماجرا هستند؛ به
کند استثمار کارگران در اقتصاد پیراموني به نفع نیروی کار در مي . اين امر تصريح(93)ص

ر واقعاً به اين معني نیست که نیست، بلکه به ضرر آن است. همچنین، اين ام هسته اقتصاد
نظران نظیر هاروی، قطبیت تبادل نابرابر در مقابل آنچه در گذشته برخالف برخي از صاحب

 بوده، جريان دارد؛ پس امپريالیسم ديگر موضوعیت ندارد. 

طور نابرابر از اقتصاد داری رواج داشته، هنوز بهطور که از آغاز نظام سرمايهارزش همان
کنم اين مسئله به نفع اقتصاد کشورهای استعماری هسته سرازير است. تأکید مي وابسته به

های استعماری نیست. در سوی ديگر بحث هاروی، برخي معتقدند طبقه کارگر در کانون
دهد و آنها را کند که به کارگران کشورهای هسته رشوه ميای عمل ميگونهامپريالیسم به

پردازد و به همین دلیل آنان مي آنها، حقوق و مزايای بیشتری کشاند و عمالً بهبه فساد مي
کنند. در اين راستا، جان اسمیت پیشتر مي در استثمار اقتصادهای وابسته با امپريالیسم تباني

 بخشي که دارند اختیار در را گزينه اين هاامپريالیست و انحصارگرايان»رفته و معتقد است 

 اجتماعي آرامش تا شوند سهیم کارگران با را خود استعماری تران و انحصاری حق رانت از
 «.دهند توسعه خود محصوالت برای را بازار و کنند تضمین را

پردازی ممکن باشد، اما در عمل اينکه ارزش اين موضوع شايد در فاز نظريه
اندازد. اين کارگران ميرود، ما را واقعاً به اشتباه شده از اقتصاد پیراموني به کجا مياستخراج

متخصص غرب و به عبارتي مديران و اقشار اجتماعي سطح باال هستند که از قدرت 
 برند. مثالً، محصوالتهای تأمین، سود ميهای چندملیتي از طريق زنجیرهساختاری شرکت

 امپریالیسم
 طبقات ساختار

 در را اجتماعی
 هسته کشورهای

 و دهدمی شکل
 خاص، طوربه

 از هاییالیه
 با متخصصان

 بسیار دستمزد
 که دارند وجود

 را آنها توانمی
 مستقیم نفعانذی

 استعماری استثمار
.نامید
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 آن نهايي فروش قیمت درصد 52 اما شوند،مي مونتاژ مرزها، از فراتر کامالً اپل آيپاد
 افزوده آمريکا ملي ناخالص تولید به و برداشت متحده اياالت در افزوده ارزش عنوانبه

در واقع ارزش افزوده که منبع سودآوری است کامالً در فرايند (. 158)سواندی، صشودمي
گیرد، امور مرزهای اياالت متحده سرچشمه مي بیرون تولید وجود دارد؛ بنابراين کامالً از

ارزش »دار، انجام اين امور را گیرد و سرمايهمي صورت هسته مالي و اجرايي در اقتصاد
ای ندارند ها هیچ ارزش افزودهکند، اما به گفته مارکس اين فعالیتمي تلقي« افزوده

های استعماری، متخصصان طبقه متوسط . با تحقق و انباشت اين ارزش در کانون(160)ص
م دستمزد کلي مربوط به تولید جامعه با دريافت پاداش بزرگ مديران شرکتي، بیش از دوسو

های پس اين طبقه کارگر در آمريکا نیست که گیرنده رشوه (.158)صکنندآيپاد را دريافت مي

 هاست.اجتماعي شرکت

 امپرياليسم اجتماعی

 شکل هسته کشورهای در را اجتماعي طبقات ساختار شايد صحیح باشد اگر بگويیم امپريالیسم

 را آنها توانمي که دارند وجود بسیار دستمزد با متخصصان از هايياليه خاص، طوربه و دهدمي

کامالً معلوم است که عصر نئولیبرالیسم که در آن،  .نامید استعماری استثمار مستقیم نفعانذی

عصر  تولید صنعتي به مقدار زياد به اقتصادهای در حال توسعه منتقل شده است، در بهترين حالت،

های دستمزدهای ثابت برای توده مردم در اقتصاد کشورهای غربي است و اين امر با کاهش هزينه

 سازی گسترده و رياضت اقتصادی همراه شده است. خدمات عمومي، خصوصي

اين استدالل که طبقه کارگر در کشورهای استعماری از استثمار اقتصاد پیراموني بهره 

خطای اقتصادی است. بدبختانه بسیاری از  همچنین برند، خطای سیاسي ومادی مي

گرايانه به اين موضوع دارند؛ يا مطلقاً موافق هستند طرفداران احزاب چپگرا واکنش مطلق

کوشد روابط استعماری را انکار کند، اما جان اسمیت با تلقي يا مطلقاً مخالف. هاروی مي

کند. طبقه حاکم مي قطبیت را نقض عنوان شريک جرم امپريالیسم اينطبقه کارگر غرب به

يابد و هدف با سوءاستفاده از اختالفات موجود در طبقه کارگر به اهداف خود دست مي

 سیاست سوسیالیست، غلبه بر اين اختالفات است نه حمايت از آنها.

توان شماری را در غرب نميکدام از اين مباحث به اين معني نیست که کارگران بيهیچ

گفتمان غالب، که استانداردهای زندگي آنها به قدرت حاکم و حفظ ساختارهای با اين 

شدت در تالش موجود حاکمیت وابسته است، قانع کرد. بديهي است که طبقه حاکم به

تبلیغاتي خود موفق عمل کرده است و تعداد بسیاری از سفیدپوستان فقیر در آمريکا، هم 

 دارسرمایه طبقه
 در خود جایگاه از

 هاملت -دولت
 و رفته فراتر

 المللیبین ماهیتی
. است کرده پیدا

 مسئله این نتیجه
 که است این نیز

 امپریالیسم
 به ملت -دولت
 نزدیک خود پایان
است. شده
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به لزوم حفظ برتری سفیدها به نفع خودشان اقناع در گذشته اين کشور و هم امروز، نسبت 

دهد که میزان دستمزد در اين شرايط اند، ولي مسئله يادشده اين واقعیت را تغییر نميشده

پوست و هم برای کارگران سفیدپوست نسبت به جاهايي که در آن هم برای کارگران سیاه

چنین سطح باالی نابرابری سیستماتیک شايع نیست، به يک میزان کمتر است. در ايرلند 

 کاتولیک کارگران به فراگیری تبعیض که شمالي هم وضع به همین منوال است؛ جايي

 با برابر اين تعصب از جانبداری خاطربه پروتستان کارگران به پرداختي پاداش و دارد وجود

   .شودمي پرداخت کارگران به بريتانیا ديگر نقاط در که است دستمزدی متوسط کمترين

 تنگنای فراملی

 از دارسرمايه گويد طبقهمي يک ابهام ديگر در مباحث اين نظريه جايگزين وجود دارد که

 اين نتیجه. است کرده پیدا الملليبین ماهیتي و رفته فراتر هاملت ـ دولت در خود جايگاه

است. ويلیام  شده نزديک خود پايان به ملت ـ دولت امپريالیسم که است اين نیز مسئله

کند که که مدافع سرسخت اين تحلیل است، برخالف اين ديدگاه بحث مي 1آی. رابینسون

داری به منظور دار بزرگ در يک رقابت بین سرمايههای سرمايهاياالت متحده و ساير قدرت

های فراملي جهاني در عوض، شبکه (3)اند.کنترل بازارها و منابع جهان سوم گرفتار شده

است؛ بنابراين ما نبايد برای  ها پنهان شدهپشت گرفتاریوجود دارند که ماهیت آنها صرفاً 

 المللي و رقابت بین امپريالیستي تالش کنیم. دهي آنها درون روابط بینشکل

کند که اگر ما به نظريه امپريالیستي پايبند باشیم بايد مي رابینسون چنین استدالل

عنوان يک شرکت ر بريتانیاست، بهترين کارفرما درا به علت اينکه بزرگ 2شرکت هندی تاتا

استعماری در نظر بگیريم. آيا اين بدان معني است که هند در حال حاضر يک کشور 

واضح  (4)استعماری است و مافوق استعماری پیشین خود را تحت سلطه درآورده است؟

و المللي سرمايه تواند میان حرکت بینرسد کل اين بحث نمينظر مياست که خیر، اما به

منابع متمايز و ساختارهای انباشت سرمايه تفاوتي قائل شود. يک ساختار کلي انباشت 

تواند به هر سرمايه خاصي اجازه دهد تا بدون آنکه بر جريان غالب ارزش افزوده سرمايه مي

 ها بیابد.ها و جايگاهاثر بگذارد، سود خود را در انواع استراتژی

 سرمايه، به ساختاردهنده عامل عنوانبه يالیسمامپر حذف با براين، همزمانعالوه

 وجودآمدنبه باعث جهاني سطح در سازیجهاني حاضر حال در است معتقد رابینسون

                                                           
1. William I Robinson. 
2. Indian Tata corporation. 

 انحصارگرایان»
 هاامپریالیست و

 در را گزینه این
 که دارند تیاراخ

 رانت از بخشی
 و انحصاری حق

 استعماری رانت
 کارگران با را خود

 تا شوند سهیم
 اجتماعی آرامش

 و کنند تضمین را
 برای را بازار

 خود محصوالت
 «.دهند توسعه

 محصوالت
 کامالً اپل آیپاد
 مرزها، از فراتر
 شوند،می مونتاژ
 درصد 52 اما

 فروش قیمت
 عنوانبه آن نهایی

 در افزوده ارزش
 متحده ایاالت

 به و برداشت
 ناخالص تولید

 آمریکا ملی
.شودمی افزوده
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 کارل که طورهمان است، شده نیازمند اکثريت يک و ثروتمند اقلیت يک میان قطبیت

( در واقع، روابط طبقاتي فراملي به ثمر رسیده است و بخشي 5بود.) کرده بینيپیش مارکس

( 6سازی است.)های اخیر جهانيهای اياالت متحده در طول دههاز آن، مرهون سیاست

( اين سؤال را 7)1دار فرامليطبقه سرمايه« وزارت دفاع»منزله توصیف ارتش آمريکا که به

فراملي به تأيید میزان کند که آيا همه اين مباحث پیرامون سرمايه در اذهان ايجاد مي

شود؟ چنین تأيیداتي بر مرکزيت موقعیت غالب همین امپريالیسم موجود منجر نمي

کند مي عنوان ابزاری تأکیداش بهپیوستههمامپريالیسم از منظر ابعاد سیاسي و اقتصادی به

بستر،  کند. در اينمي المللي را حفظمراتب بینکه سرمايه با استفاده از آن، سلسله

های کمتر نظیر بريتانیا و حتي اتحاديه اروپا، منافع خود را در تبعیت از سرمايه سرمايه

 بینند. مي تر، با درجات مختلفبزرگ

 امپرياليسم و دولت 

داران فراملي برای رسیدن به اهدافشان در ايجاد شرايط مطلوب انباشت سرمايه در سرمايه
اند. در واقع، يک دولت به مفهوم های خاصي وابستهعمالً به دولتالمللي، در نهايت بعد بین

کند، بلکه يک طبقه ارزش افزوده را از نیروی کار دقیق کلمه، دولت ديگر را استثمار نمي
کند. البته اين مسئله به دولت استعماری نیاز دارد تا شرايطي را ايجاد و تحمیل استخراج مي

زند، پس آن دولت و طبقه، بازيگران اصلي اين ماجرا هستند. سا کند ]و[ استثمار را میسر
باشند وکامالً و طبیعتاً  توانند مواضع خنثي يا غیراقتصادی داشتهها از نظر ماهیتي نميدولت

 تحت کنترل سرمايه باشند.
تر شود، نیاز آن به حفظ رسد احتماالً هرچه سرمايه، جهانينظر ميحقیقت اين است که به

شود. تمايل ويژه هاروی ملت برای حفظ کنترل خود بر نیروی کار بیشتر مي ـ دولتساختار 
سازی هسته از جهاني برای انکار استعمار، به اين دلیل که در حال حاضر طبقه کارگر در اقتصاد

المللي بین تواند با استفاده از آن از تقسیمبرد، نشانه مسیری است که سرمايه ميسودی نمي
العاده سخت برای سیاسي ببرد. بنابراين، عصر نئولیبرال شرايط فوق ـ ه استراتژيکيکار، بهر

شود. در میان ديگر مي های ضد مهاجرتي استبدادی تلقيمهاجران و عامل افزايش سیاست
بخشیدن به کارگران مهاجر و باالبردن میزان نتايج، اين شرايط يک روش کارآمد برای نظم

شدن حقیقي بماند. قانون کار بايد برای الملليتواند منتظر بینه نمياستثمار است. سرماي
 خودش متفاوت باشد تا انباشت سرمايه بیشتر را به همراه بیاورد.

                                                           
1. TTC (transnational capitalist class). 

 حذف با همزمان
 امپریالیسم

 عامل عنوانبه
 به ساختاردهنده

 رابینسون سرمایه،
 در است معتقد

 حاضر حال
 در سازیجهانی
 جهانی سطح
 باعث

 وجودآمدنبه
 یک میان قطبیت
 و ثروتمند اقلیت

 اکثریت یک
 شده نیازمند

 طورهمان است،
 مارکس کارل که

 کرده بینیپیش
بود.
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 الملليبین صندوق نظیر الملليبین مهم نهادهای امپريالیستي، کنترل باالتر سطح در
 اختالفي و هستند يافتهعهتوس اصلي هایقدرت کنترل تحت شدتبه جهاني بانک و 1پول
کنند که غالباً های آزادسازی را تحمیل ميها سیاستنیست. اين قدرت آنها میان

سواندی برند. بنابراين، از آن نفع مي هسته های مالي اقتصادهایهای بزرگ و بخششرکت
المللي بر اندونزی را در واکنش به افزايش حداقل دستمزد پس از فشار نهادهای مالي بین

خود « وریبهره»منظور حفظ های جبراني بهبزرگ برای يافتن روش يک اعتصاب عمومي
 ( 167-165)صصنامد. مي يک اقتصاد با دستمزد پايین را

کوشد تا آن را جداگانه يک رابطه اقتصادی هرگونه برداشت از امپريالیسم که مي
بعدی يا متشکل از ساختارهای سیاسي تعريف کند، در فهم اينکه امپريالیسم چگونه تک

داری را در بعد جهاني، ساختارمند و استثمار نیروی کار را در سراسر دنیا حفظ سرمايه
های ارزش جهاني، حلیل سواندی از ساختارهای قدرت زنجیرهکند، ناکام خواهد بود. تمي

دهد. اين تحلیل با کمک تجربي ارزشمندی برای فهم سازوکارهای امپريالیسم به ما مي
 شود. همراه است که معموالً در ساير مباحث ناديده گرفته ميوضوح مفهومي 

 کار نیروی الملليبین کردنیعمط و اقتصادها همه انقیاددرآوردن به عامل صرفاً امپريالیسم
است؛ بلکه  داده انجام پیراموني و هسته اقتصادهای در مختلف طرق به تاکنون کهچنان نیست،

برداشتن همبستگي نیز المللي و عامل ازمیانافکني بین نیروی کار در سطح بینعامل تفرقه
نیاز دارد. بنابراين امپريالیسم آمیز علیه سرمايه به آن هست که طبقه کارگر برای مبارزه موفقیت

از يک عملکرد ايدئولوژيک برخوردار است که در همین ساختارهای سیاسي و اقتصادی مالي 
 عوامل تفرقه و اختالف بر غلبه از هدف همیشه بايد هاواقعي آن ريشه دارد. سوسیالیست

 فشارهای جديدتر در چه و مختلف هایاتحاديه بخشيمنافع نظیر محلي سطح در چه کارگران،
ياد داشته باشند. تفکیک مفهومي امپريالیسم از اين فضای تحلیلي نئولیبرال را به  سازیجهاني

تواند به نیروی کار وارد کند، هیچ سودی مي برای پرداختن به نیروهای مخلي که امپريالیسم
 شد.ندارد. تفکر ضد امپريالیستي بايد همیشه کانون اصلي پويش سوسیالیستي با

  

                                                           
2. International Monetary fund (IMF). 

 سطح در
 کنترل باالتر

 امپریالیستی،
 مهم نهادهای

 نظیر المللیبین
 المللیبین صندوق

 بانک و پول
 شدتبه جهانی

 کنترل تحت
 اصلی هایقدرت

 یافتهتوسعه
 اختالفی و هستند

 .نیست آنها میان
 امپریالیسم

 به عامل صرفاً
 انقیاددرآوردن

 و اقتصادها همه
 کردنمطیع

 نیروی المللیبین
 نیست، کار

 تاکنون کهچنان
 مختلف طرق به

 اقتصادهای در
 پیرامونی و هسته
.است داده انجام
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1. See Henry Heller, The Birth of Capitalism (Pluto 2011), pp.52-61. 

2. Michael Roberts, ‘Imperialism and Profitability’, The Next 

Recession (July 2019) notes on these calculations that the ‘question still 

unclear is whether unequal exchange is the result only of differential technical 

composition or organic compositions of capital between trading nations or is 

due more to monopoly barriers and pricing.’ 

3. William I. Robinson, Into The Tempest: Essays on the New Global 

Capitalism (Haymarket Books 2018), p.111. 

4. Ibid. p.112. This claim about Tata seems unsupported by Robinson’s 

reference, and is clearly at least partially an error, since it would only be the 

largest private-sector employer, by virtue of owning Tesco, Tetley and other 

companies. The NHS is, of course, actually the largest employer. 

5. Ibid. p.24. 

6. Ibid. p.112. 

7. Jerry Harris, review of Into the Tempest in Race and Class 61 (July-

September 2019), pp.105-7; p.107.

https://www.counterfire.org/articles/book-reviews/21083-value-chains-the-new-economic-imperialism-book-review#_ftnref1
https://www.counterfire.org/articles/book-reviews/21083-value-chains-the-new-economic-imperialism-book-review#_ftnref2
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/07/07/imperialism-and-profitability-at-lille/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/07/07/imperialism-and-profitability-at-lille/
https://www.counterfire.org/articles/book-reviews/21083-value-chains-the-new-economic-imperialism-book-review#_ftnref4
https://www.counterfire.org/articles/book-reviews/21083-value-chains-the-new-economic-imperialism-book-review#_ftnref7


152 

 
آيا و

مصر

ف 

بيشتر، 

رضاي

تمندي 

بيشتر

 ي
 

ر

ا به 

 

 

ره
ما

 ش
ب

غر
ت 

اح
سی

16
4

 

 

 
گسترش  بزرگ موجب مزارع

 : شوندآنفلوانزا می

 کشاورزیواگیردار، تجارت  هایبیماری گزارش

 1علوم طبیعی و
 نويسنده: راب واالس2
 مترجم: هادی ميرانی مقدم3

 چکيده

دهد در نشان می شوندمزارع بزرگ موجب گسترش آنفلوانزا میکتاب 

هايی مثل آنفلوانزا اغلب اطالعات نادرست، گيری بيماریزمان همه

شود. منتشر شده وسبب شناخت غلط از عوامل محوری بيماری می

سياسی را در شيوه توليد صنعتی ويسنده تالش دارد منافع تجاری ـ ن

بوم، ژنی و در نتيجه ايجاد عوامل فاش کند که به تغييرات زيست

 شود.های کشنده منجر میریبيما

کليدواژگان: آنفلوانزا، توليد صنعتی، منافع تجاری، اطالعات غلط، 

 بوم.زيست

 

 جديدی هایتوانسته روش کشاورزی تجاری تغذيه، و علوم تولید در پیشرفت لطف به
ر کاهای فراواني را در زمان کمتر بهکند و زمین ابداع غذايي بیشتر مواد کاشت را برای

هرکدام  ترکیبي وجود دارد که هزار مرغ و طیور صدها اخبار بسیاری در مورد تولید .بگیرد
 چند مدتبه ويژه خود را دارا هستند. اين طیور در انبارهای میلیوني، ژنتیکي مشخصات

عوامل میکروبي . شوندمي به آن سوی جهان حمل و آماده شده، ذبح بزرگ و سپس ماه،

                                                           
1. Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the 
Nature of Science, https://monthlyreview.org/product/big_farms_make_big_flu/ 

2 .Rob Wallace ست  واالس راب؛ سي خود را در   دکتری زي سي دانش مرکز شنا سادکتری را    وایانيوآموختگان  و پ
دانشگاه کالیفرنیا، در اروينگ، با والتر فیش، بنیانگذار تبارزای مولکولي گذرانده است. او ساکن مینسوتا، سنت پاول است که         

 فروشي محلي است.دانشگاه مینسوتاست و هم کارمند يک اغذيه آنجا، هم يک متخصص ناظر در مؤسسه مطالعات جهاني
 (h.mirani@chmail.irعلوم سیاسي. )موخته دکترای آ. دانش3

https://monthlyreview.org/product/big_farms_make_big_flu/
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های تخصصي کشاورزی نشئت که در حال جهش هستند از اين محیط ایکشنده ناشناخته
های جديد در میان بشر به چنان ترين بیماریگیرند. در واقع ردپای بسیاری از خطرناکمي

هپاتیت  3تب کیو، 2نیپا ويروس، 1گردد که از میان آنها کامپیلوباکتر،های غذايي برميسامانه
 و چند نوع از آنفلوانزاها نوظهور هستند.  4ای

ای نوشته راب واالس، مجموعه شوندآنفلوانزا مي بزرگ موجب گسترش مزارعکتاب 

زا گرفتن آنفلوانزا و ديگر عوامل بیماریهای نشئتدهنده است که راههای تکاناز گزارش

یتي قرار دارند. های چندملدهد که در دست شرکتهای کشاورزی نشان ميرا از محیط

دهد. مثل های وحشتناک را کنار هم قرار ميواالس با نگاه بنیادی و موشکافانه، پديده

کردن پر از طريق همنشینهای بيهايي که برای تولید جوجهو تالش 5ابوالی نولیبرال

عوامل میکروبي صورت گرفت. واالس پیشنهادهايي برای جايگزيني معقول اين تجارت 

 کشاورزی دارد.  مرگبار در

های دامداری مختلط زا و سامانهکشاورزی مشارکتي، مديريت يکپارچه عوامل بیماری

کار گرفته برخي از آن پیشنهادها هستند که حاال برای رهايي از تجارت کشاورزی به

ها گیریمهها به امور ظاهری مربوط به غذا يا هکه بسیاری از کتابليشوند. درحامي

های واگیردار، د، کتاب واالس، نخستین اثری است که همه موارد بیماریپردازنمي

رگ موجب بز . مزارعکندکشاورزی، اقتصاد و ماهیت علوم تجربي را با هم مطالعه مي
جديدی از  ، اقتصاد سیاسي بیماری و علم تجربي را با فهمشوندآنفلوانزا مي گسترش

 آمیزد.ميهای واگیر درهمبیماری

ايستد و مشکالت سامانه ها ميغول هایشانه روی جسورانه س در کتابشواال راب

 به تمايلي اما بینند،حاضر مي حال در هاخیلي که کندمان را بیان ميکشاورزی صنعتي

 سیستم اين حکايت ادبي عالي، ظرافت و طبعي گزندهشوخ با واالس ندارند. گفتن آن

اهمیت يا گیرد و نگران اصول کماست، پي مي ممکن طور که هر را خطرناک و ناکارآمد

بزرگ موجب  مزارعکتاب  نظران و مؤسسات تحقیقاتي غالب نیست.غفلت عمدی صاحب
 سیاسي شناسيبوم مطلق ضرورت حقیقت در و امکان قدرت، شوندآنفلوانزا مي گسترش

                                                           
1. Campylobacter. 
2. Nipah virus. 

3 .fever: نام به اىکنه توسط که کیو تب burnetii Coxiella کند. )مترجم( مي سرايت انسان به 
4. Hepatitis E. 
5. Neoliberal Ebola. 
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 کوتاهي آن نیز تغییر در بلکه کنیم درک درستيبه را دهد تا نه فقط جهانمي نشان را

 نکنیم.

  2متخصص ارشد در مؤسسه کشاورزی و سياست تجاری 1دکتر ام. جاهی کاپل،ـ 

 يادگیری کنجکاوی، سرشار از واالس .کنندمأنوس مي دلنشین را با ذهني شما هامقاله اين

 3جغرافیايي،شما را با تبارشناسي وی، همنشیني با و پرسشگری محکم است. عمیق

 با را متوسط داستان يک همچنین او خواهد کرد. آشنا تجربي 4اپیزولوژی و نیاها)کالدها(هم

 ديگری فرد است. چه 5يادآور مايک ديويس که کند تصوير تواندبزرگ مي هایتحلیل انواع

 به را تايلند پول )بات( ارزش کاهش يا چین در انگلیس استعماری حکومت پايان تواندمي

اطالعات  برابر يک فرياد تلخ است در مجموعه اين دهد؟ پیوند مرغي آنفلوانزای گسترش

گیری آينده منتشر دوست در همهنوع افراد و دولتي هایسازمان خصوصي، بخش که نادرستي

 بود. چنان خواهد هم شما مال شود.مي چشمگیر تمام صفحات من نسخهخواهند کرد. 

و  گرسنه نويسنده آستين، در تگزاس دانشگاه پژوهشگر استاد و 6پاتل، راج ـ 
 7غذا جهانی سيستم برای پنهان نبرد: پرشکم

 بین مهم پیوندهای فهم به را انگیز خوانندهبحث و کوتاه هایمقاله از مجموعه اين

 واالس دهد.مي سوق ويروس گیریهمه و بومزيست تخريب صنعتي، کشاورزی هایشیوه

مرتبط  به هم را اقتصادی و شناختيزيست هایپديده سیاسي تحلیل و تجزيهماهرانه 

 .دهدمي شانن بیماری شیوع بحث در را قدرت و سرمايه زيستگاه، اهمیت پويايي و کندمي

 شمال دانشگاه آفريقا، مطالعات طرح شناسی،مردم عضو گروه 8بنتون، آديا ـ 

 9سيرالئون در بيماریوسيله هب توسعه وی:آیاچاستثناگرايی  نويسنده غربی،

                                                           
1. Jahi Chappell. 
2.Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). 

3. Phylogeography ــته ؛ ــناســي جغرافیايي )يا فیلوژئوگرافي( رش ای علمي اســت که به توزيع جغرافیايي  تبارش
 پردازد.)مترجم(های مختلف ميها در گونهژن

 حیوانى است. )مترجم( امراض شیوع علل و شناسىبوم خواص، مطالعه .اپیزولوژی: علم 4

 پرداز شهری و فعال سیاسي آمريکايي است. )مترجم(نگار، نظريهنويسنده، تاريخ( Mike Davis.مايک ديويس) 5

6.Raj Patel. 
7.Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System. 
8.Adia Benton. 
9.HIV Exceptionalism: Development through Disease in Sierra Leone. 
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 از بنیادی و جامع علم ايد، اينجاداده دست از را 1گولد جي استفان درخشش منطق و اگر
نوظهور سبب تسلیت است. راب واالس با ديد وسیع در مورد  هایبیماری با نبرد مقدم خط
 در را فود(صنايع غذايي سريع)فستدامداری ماشیني و  اصلي سیاسي، نقش شناسيبوم

کنند، مي تهديد را زمین کره کل که گیرهمه هایبیماری ساير و مرغي آنفلوانزای تکامل
 .برجسته مقاالت مجموعه اين انتشار برای 2آرآفرين به نشر ام دهد.مي نشان

 4هاويرانه سياره و ما خانه در هيوال نويسنده 3ديويس، مايکـ 

 وضعیت و، بیدارگر و هشداردهنده است شوندبزرگ موجب گسترش آنفلوانزا مي مزارع
مباحث خطرات  مستقیم به طوربرد. فصول کتاب بهها را زير سؤال ميدامداری در موجود

 و هم برای کل تواند هم برای کشاورزانتوجه دارد که مي نگرآينده هایحلراه و احتمالي
افانه اين اثر جامع و فهرست جنجالي آن نیز نشانه نگاه موشک نکاتبشريت مفید باشند. 

 است.

 5ميدوستـ مرور کتاب 

 اظهارات به گاهي حقیقت، گفتن که است کرده خاطرنشان بارها و بارها چامسکي نوام
 بیان، اين چرا دهد توضیح تا نیاز دارد چشمگیری فکری تالش به نیز آن وغريب وعجیب

رسد که حقیقتي آشکار باشد. واالس توضیح اين مسئله را مي نظربه عجیب وقتي تنها
 اظهارات که است شده «دولت دشمن» او خودش، گفته به داند.درباره چامسکي مي

بزرگ  مزارع خود با عنواندهندهدقیق و تکان مقاالت مجموعه در وغريب را بارهاعجیب
اين است که  تفکراتش از خالصه خیلي کند.تکرار مي شوندمي موجب گسترش آنفلوانزا

کشاورزی و غیره وارد شده است  آنفلوانزا، تجارت گسترش غذايي به يک اتحاد راهبردی با
کند و اين گسترش، همان اندازه که خارج، از آنها پشتیباني مي که قدرت دولت در داخل و

رسد، نظر ميوغريب بهباين مسئله، عجی« کند دشمن آن نیز است.کار مي به نفع آنفلوانزا
 اما متقاعدکننده است.

                                                           
1.Stephen Jay Gould :نظريه در مورد شناس آمريکايي و صاحباستفان جي گولد در دانشگاه هاروارد يک ديرينه

 تکامل است.
1. MR Press. 
2. Mike Davis. 
3. Monster at Our Door and Planet of Slums. 
4. Midwest Book Review. 
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 الموجز

 

 1العنصرية العلمية والحرب العنصرية والعقلية العنصرية العالمية
 

 2المؤلف: الکساندر دی. باردر
 3: محمد رضا أمينانمترجمال

 4أبوالفضل إيماني راغب

 الملخص
سياسی يف القرن التاسع أساس هذه املقاله هو شرح لعلم الوجود خمتلف عن النظام العاملي وال

 د كبري ملن تركز على الدولةتؤكد نظرية العالقات الدولية على علم الوجود غري التارخيي إىل ح.عشر
وره املركز األورويب على أنه حمو نظاًما حكوميًا  نظام الدولة اليت تركز على دولة معينةواليت تصور 

للعرق والتسلسل اهلرمي  بدالً من ذلك، سوف أتناول علم الوجود بديال جتسيد للسياسة العاملية.
اسة اإلمربيالية العنصری واالختالف العنصري كعوامل هامه يف حتديد حمتوى النظام والسي

عناصر فكرية رئيسية يف حتديد كية والداروينية االجتماعية  العاملية.تصف مقاليت صعود العنصرية العلم
ن: يكشف هذا التاريخ عقلية سياسية أثرت على السياسة واملعارضة والعنف. ما أقوله هو نقطتا
 ي على أنه حروب عرقيه.الفكري عن نظام عاملي يُفهم و ُُيارس من جذوره العنف العنصري والعامل

  اإلمربيالية، التاريخ العقالين، العالقات الدولية.العنصريه،  الكلمات الرئيسيه:
                                                           

1.Scientific racism, race war and the global racial imaginary; Third World Quarterly 40 
(2), 207-223, 2019/2/1. 
Source: https://scholar.google.com/citations?user=QEewpFcAAAAJ&hl=en 

جامعة جونز هوبكنز يف عام، يعمل حاليا أستاذا مساعدا . ألكسندر دی. باردر حصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من 2
 للعالقات الدولية يف كلية العالقات الدولية والسياسة يف جامعة فلوريدا الدولية. لديه العديد من األعمال، و منها ما يلي:

- Empires at home: critical international relations theory and our postcolonial moments, 
2020 
- Race and International Relations, 2017 
- Race War and the Global Imperial Order: The Armenian Genocide of 1915, 2017. 
- After First Principles: The Sociological Turn in International Relations as Disciplinary 
Crisis, 2018. )مرتجم( 

 com∙@yahoo451amin∙mr. دكتوراه يف التفسري و العلوم القرآنيه. 3
   com∙Imaniragheb@gmail. ماجستري تدريس اللغة اإلجنليزية. 4

https://scholar.google.com/citations?user=QEewpFcAAAAJ&hl=en
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:Imaniragheb@gmail.com
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 1في أيام تفشي كورونا وزارة الدفاع الحقيقيه
 

 2المولف: ديفيد سوانسون 
 3المترجمه:مريم النجيمي

 

 الملخص
ام الرأمسايل ضد يف هذه املذكره، يستطيع املؤلف تصوير االضطهاد الذي ارتكبه النظ

ستبدله بفكرة القمع اضطهاد أخرج اإلنسان من إنسانيته وا اإلنسانية و دّمر حياته جيدا.
درك العواقب اليت واحلرب والبحث عن السلطة. اضطهاد قاد اإلنسان إىل الوراء دون أن ي

 ستصيبه قريًبا ؛ هناية الدمار.
 .رونااحلرب، الرأمسالية، اإلنسانية، الفريوس الک الكلمات الرئيسيه:

 
 

 

 

                                                           
1. A Department of Actual Defense in a Time of Coronavirus: 
https://www.scoop.co.nz/stories/HL2004/S00030/a-department-of-actual-
defense-in-a-time-of-coronavirus.htm. 

العاملي  worldBeyondWar.orgديفيد سووووانسوووون هو مؤلف وناشووو  اجتماعي وصوووحفي و مدير تنفيذي ملوقع  2.
 2015بعد احلرب. كما أنه مؤلف كتاب "احلرب كذبة" ، و قد مت ترشيحه جلائزة نوبل للسالم ملدة مخس سنوات متتالية من 

 .2019إىل 
 .najmoddine@gmail.com .ماجستريه يف اللغويات .3

https://www.scoop.co.nz/stories/HL2004/S00030/a-department-of-actual-defense-in-a-time-of-coronavirus.htm
https://www.scoop.co.nz/stories/HL2004/S00030/a-department-of-actual-defense-in-a-time-of-coronavirus.htm
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 1آفة الليبرالية الجديدة لقد كشف وباء كورونا عن

 2المؤلف: هنري أرماند جيرو 
 المترجم: أبو الفضل إيماني راغب

 الملخص
طورات خمتلفة يف اإلصابة مبرض کورونا و انتشارها يف مجيع أحناء العامل أدت إىل ت
عليم و الثقافة. يف خمتلف اجملاالت مثل األخالق و السياسة و االقتصاد و العقيدة و الت

دة بقيادة ترامب يف األثناء فإن الكشف عن اآلفات و املخاطر لنظام لليربالية اجلديهذه 
رامب اخلاطئة و الواليات املتحدة هو يف غاية األمهية يف خضم هذا الوباء. سياسات ت

القية اإلنسانية، و زيادة السلوك الالإنساين أدت عملًيا إىل جتاهل الدُيقراطية وا لقيم األخ
و  لعزلة و الوحشيةاو احلرمان و  ، ضعف املعاهدات و االلتزامات االجتماعيةعدم املساواة

لليربالية اجلديدة هو نوع السلبية العامة ، كما يتضح من النظام الفاشي. يف الواقع، النظام ا
القيم الالإنسانية و  وجديد من الفاشية اليت أدت إىل زيادة العنصرية و القومية املتطرفة 

، ألنه خالل  زمات. انتشار الفريوس کورونا هو أحد عواقب هذا النظامغريها من األ
و عدم املساواة  سيطرته على الشعب األمريكي ، فقد ارتفعت بشكل كبري الفجوة الطبقية

صحي. و الدليل على االقتصادية و حرم الناس من احلد األدىن من املرافق مثل التأمني ال
ات ذات الدخل ا بني الفقراء و املسنني و الطبقهذا االدعاء هو ارتفاع عدد الضحاي

معتقداته بشکل  ي فهماملنخفض من اجملتمع. الطريقة الوحيدة حملاربة هذا النظام الفاشي ه
 وحدته العاملية. مقاومة غالبية الناس ضد غزوه الوحشي و صحيح و

الفجوة ، األوبئة، الفاشية ،الفريوس كورونا، آفات الليربالية اجلديدة الكلمات الرئيسية:
  .القتال، الطبقية

                                                           
1. The COVID-19 Pandemic Is Exposing the Plague of Neoliberalism 

Truthout:www.truthout.org. 
2. Henry Armand Giroux

ة و اللغة اإلجنليزية جبامعة يشغل هنري أرماند جريو حالًيا منصب مدير أحباث املصلحة العامة يف قسم الدراسات الثقافي
رب على الليربالية اجلديدة مع للتعليم النقدي. تشمل أحدث أعماله: احل Paolo Ferrariماكماسرت و مفكرًا بارزًا يف معهد 

فكري اخلطري ( ، الت2014 ،( ، العنف املنسي املنظم )منشورات ستايسي اليت 2014التعليم العايل )منشورات هيماركت ، 
 Rivioمانتلي)منشورات  اب( ، إدمان الواليات املتحدة على اإلره2015يف عصر االستبداد احلديث )منشورات راتليج ، 

 Ratlijر )منشورات ( ، األشخاص املعرضون للخطCity Light  ،2017( ، احلرب األمريكية مع نفسها )منشورات 2016، 
غري املتوقع )منشورات  ( ، عامل الرعبCity Light  ،2018( ، كابوس أمريكا: مواجهة حتديات الفاشية )منشورات 2018، 

 .Truth Out(. وهو أيًضا عضو جملس إدارة موقع 2019الكتاب لوس أجنلوس ، جمالت أدبية ملراجعة 
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 1؟انهيار اإلمبراطورية اللواليات المتحده 19 هل يمكن أن يسبب كويد
 

 3نيكوالس ج.ديفيس و2بنجامين:ميديا ةالکاتب
 4: طيبه رفيعيرجمةتالم

 الملخص
 واليات املتحدة القوةبعد هناية احلرب الباردة واهنيار النظام ثنائي القطب ، أصبحت ال

عصر األمريكي يقرتب من الرائدة يف العامل. لكن بعض اخلرباء يعتقدون منذ فرتة طويلة أن ال
بالنظر  ل الصني واهلند. وان يتم استبدال النظام الشرقي اجلديد بالقوى الناشئة مث هنايته، و

ة رة على األزمة الصحيإىل أن الواليات املتحدة مل تظهر حىت اآلن إجراءات ناجحة يف السيط
کفرصة للصني ان تلعب   احلالية اليت أثرت تقريًبا على العامل بأسره، يرى البعض أن األزمة

ا يف العامل. تصف إثبات تفوقه دورا قياديا يف السيطرة على املرض و ان تكون قادرة على
حنطاط الواليات ايف  19هذها املقاله، الذي يصف الوضع يف بلدان خمتلفة، دور القائد 

ذه املقالة أيًضا تتناول ه تفوق الصني. ضمن وصف الوضع يف البلدان املختلفة املتحدة و
 يف تراجع الواليات املتحدة و تفوق الصني. 19دور الکوئد 

  19کوويد الواليات املتحده، الصني،   الکلمات الرئيسيه:
 

 
 

                                                           
1.Could COVID-19 Bring Down the U.S. Empire?”  Benjamin, Medea and Davies, 

Nicolas J. S. https://citizentruth.org/could-covid-19-bring-down-the-u-s-empire/   

2. Medea Benjamin  

يقي والسياسة املناهضة للحرب کاتبة الكتاب "يف إيران": التاريخ احلق ((CODEPINKسي جمموعة هی احدی مؤس
 ملكة العربية السعودية.جلمهورية إيران اإلسالمية ، واململكة القمعية: وراء العالقة بني الواليات املتحدة وامل

Nicolas J. S. Davies .3 :  كتاب "الدم على أيدينا: الغزو األمريكي أحد الباحثني يف جمموعة كودبينك و مؤلف
 .وتدمري العراق"

 (t.rafiee60@gmail.com)ماجستري يف علوم االتصال االجتماعي. .4
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لطالما كانت العقوبة الجماعية هدفاً واضحاً للمتطرفين المؤيدين فرض 
 1على إيرانعقوبات 

 
 2: إيلي كليفتونالکاتب
 3أكبري ا: زهر هالمترجم

 الملخص
كومة األمريكية إيران للعقوبات التعسفّيه ألمريكا منذ عدة سنوات. قررت احل تتصدى

مية. اليوم ، يف ممارسة أقصى ضغ  على الشعب اإليراين الطاحة جبمهورية إيران اإلسال
، فإن العقوبات على  البلدان األخرى أزمة کرونا الوقت الذي تواجه فيه إيران ، على غرار

. ساسة الواليات مدرجة على جدول أعمال السلطات األمريكيني والطببيه املواد الدوائيه
 حتتاجها املصانع كأداة املتحدة يستخدمون العقوبات علی الطعام واألدوية واملواد اخلام اليت

 ى طاولة املفاوضات.ووية إلجبار إيران علللحصول على تنازالت من إيران بشأن القضية الن
ارسة أنواع الضغوط تتناول املقالة التالية بعض توجهات الساسة األمريكيني وأسباب مم

 .الشاملة
  .، التجارة اإلنسانيةالفريوس کرونا، العقوبات، الضغ  األقصى الكلمات الرئسية:

                                                           
1. Collective Punishment Has Always Been the Stated Goal of Iran Sanction Hawks. 

https://responsiblestatecraft.org/2020/03/23/collective-punishment-has-always-

been-the-stated-goal-of-iran-sanctions-hawks/ 

2 .Eli Clifton ايلي كليفتون، مديرة األحباث يف معهد كوينز لدُيقراطية السياسة اخلارجية من أجل احلوكمة املسؤولة:
 والصحفية الباحثة تركزعلی دور املال يف السياسة اخلارجية للواليات املتحدة.

 zazahraakbari@gmail.com))اخلبرية يف اللغة اإلجنليزية وآداهبا.  3.
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 1العالمية همحربللفوز ب 1918ت كل إنفلونزا عام كيف نشر الجنراال

 2: غارث بورترالکاتب
 3يشوايیبالمترجمه: وحيده 

 
 الملخص

ملتحدة املشارکة فی ايف هذه األيام، يف ذروة تفشي وباء كرونا فريوس، تواصل الواليات 
نتشار املرض احىت الرقابة على أخبار  العمليات العسكرية على حساب حياة جنودها و

مريكيني بشأن من قبل القادة العسكريني األ كمن جذور هذا االمهال املرعب  بينهم.ت
فشی إنفلونزا تصحة القوات بعمق يف محاية مصاحلهم العسكرية قصرية النظر.يف أعقاب 

ض وحيد هو شعبها لغر  ، أحلقت الواليات املتحدة خسائر فادحة بقواهتا و1918عام 
العادة طويلة األمد  التقدم يف احلرب بأوروبا ، وضحت اجلنود بالوباء أكثر من احلرب.هذه

العراق ، تظهر  نستان وأفغا اليت كما رأيناها أيًضا يف حروب الواليات املتحدة يف فيتنام و
 نفسها اليوم مرة أخرى.
، الفريوس الكذب، األهداف العسكرية، الواليات املتحدة، اإلنفلونزا الكلمات الرئيسية:

  کرونا

                                                           
1. How Generals Fueled 1918 Flu Pandemic To Win Their World War, The 

American Conservative, April 4, 2020 

Source: https://www.theamericanconservative.com/articles/how-generals-

fueled-1918-flu-pandemic-to-win-their-world-war/ 
2 .Gareth Porter (غاريث بورتر صحفي مستقل فاز جبائزة جيلهورنGellhorn للصحافة يف عام )وقد 2012 .
 Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iranف العديد من الكتب ، مبا يف ذلك أل

Nuclear Scare (2014 و )The CIA Insiders Guide to Iran  2020 الذي شارك يف تأليفه مع )
 (John Kiriakouجون كريياكو)

 (Vahide.pishvaei@gmail.com. ماجستري يف تدريس اللغة اإلجنليزية. )3

https://www.theamericanconservative.com/articles/how-generals-fueled-1918-flu-pandemic-to-win-their-world-war/
https://www.theamericanconservative.com/articles/how-generals-fueled-1918-flu-pandemic-to-win-their-world-war/
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 1عقد التحول: إعادة بناء العالقات الدولية
 

 3و مارغريت فالورز 2الکاتب: كيفن زايس
 المترجم: محمد رضا أمين

 

 الملخص
اّن شعوب العامل  فی نفس الوقت من املهم لقد شهد العامل و سيشهد العديد من األزمات.

ملية مثل الفريوس  يعتربون أنفسهم متحدين يف مواجهة هذه األزمات ، و خاصة األزمات العا
ا األعمال العدائية مؤقتا. و على األقل ان يضعوا جانب معا ملكافحة االزمةکرونا، من خالل العمل 

لعقوبات ضد الدول و ا ما يشهده شعوب العامل اآلن هو تصاعد اخلبث و احلرب و زيادة الضغ 
نها من قبل حكومة لقد مت الكشف ع األخرى و حىت غري مبال بشعب بالده و هذه الشرور کلها

 سانأكرب مدعي و منتهك حلقوق اإلن لواليات املتحدةواحدة ؛ أي أن حكومة ا
  أمريكا، كورونا، التماسك، احلرب، التعاطف الكلمات الرئيسية:

                                                           
1. The decade of transformation: Remaking international relations; Global 

Research, April 7, 2020. 
Source: https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-remaking-international-
relations/5708786 

2. Kevin Zeese :  خريج جامعة جورج تاون حاصل على شهادة يف القانون و ناش  سياسي و حمام أمريكي الذی
من عمل يف جمموعة واسعة من املواضيع ؛ من إهناء مكافحة املخدرات إىل االعتقاالت اجلماعية. ساهم يف تأليف العديد 

 The Great Issues of Drug Policy1990 - األعمال ، بعضها:
- ComeHomeAmerica.us: Historic and Current Opposition to U.S. Wars and how a 
Coalition of Citizens from the Political Right and Left Can End American Empire, 2010 
- "The Decade of Transformation: Being in Balance with Nature", April 16, 2020 
- "The Decade of Transformation Is Here: Remaking the Economy for the People", March 30, 
2020 

 نشر عدة مقاالت )مرتجم(
3 .Margaret Flowers طبيبة أطفال وعضو يف الطاقم الطيب جبامعة جونز هوبكنز علمت اهنا الُيکن خدمة األطفال :

 ، اضطرت للدخول يف السياسة. وقد تعاونت أيًضا يف العديد من األعمال ، مثل: 2007عام  بسبب قيود التأمني. لذلك  يف
- "The Decade of Transformation Is Here: Remaking Health Care", April 06, 2020 
- "Chelsea Manning Is Free from Jail, Faces Exorbitant Fines", March 16, 2020 
- "Keep War, Environmental Degradation and Profit Out of Space", February 11, 2020 

 شاركت هی و كيفني زايس يف تأليف العديد من األعمال )مرتجم(

https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-remaking-international-relations/5708786
https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-remaking-international-relations/5708786
https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-balance-nature/5709799
https://www.globalresearch.ca/decade-transformation-remaking-economy-people/5708062
https://www.globalresearch.ca/remaking-health-care/5707368
https://www.globalresearch.ca/chelsea-manning-free-jail-faces-exorbitant-fines/5706242
https://www.globalresearch.ca/keep-war-environmental-degradation-profit-out-space/5703332
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فيروس كورونا تكشف أن الواليات المتحدة ليس لديها شبكة العامة 
 1للصحة و العالج الحقيقية

 2الکاتب: روبرت ريتش
 3المترجم: سيد حسين هاشمي فرد

 الملخص
. يستشهد الکاتب هذه املقالة هي مراجعة لشبكة الرعاية الصحة فی الواليات املتحدة

و  ت أخرىباإلضافة إىل إحصائيابکلمات بعض مسؤويل الشبكة الصحية احلكومية ، 
ال ُيكنها  ام الصعبة ويقول إن شبكة الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة ليست مبنية لألي

ليس لديها تحدة و يوضح أن الواليات املجهة األزمات احلادة األداء بشكل جيد يف موا
طبقات االقتصادية ال شبكة اخلدمات الصحية العامة اليت ختدم مجيع الفئات، النقابات، و

 املختلفة.
، الفريوس کرونا، البيت ، شبكة الرعاية الصحيةالواليات املتحدة الكلمات الرئيسية:
  األبيض، الدُيقراطيون

                                                           
1. CORONAVIRUS IS REVEALING A SECRET—AMERICA HAS NO REAL 

PUBLIC HEALTH SYSTEM 

REICH، ROBERT ، CORONAVIRUS IS REVEALING A SECRET—AMERICA HAS 

NO REAL PUBLIC HEALTH SYSTEM، newsweek.com، 3/17/20 

2 .ROBERT REICH  ( هو اقتصادي أمريكي و أستاذ و كاتب 1946يونيو  24روبرت برنارد ريتش )من مواليد
  1997إىل  1993رتر و بيل كلينتون، كان وزيرا للعمل من وحملل سياسي. خدم يف حكومة الرؤساء جريالد فورد و جيمي كا

و عضو اجمللس االستشاري للتحويل االقتصادي للرئيس باراك أوباما. يعمل حالًيا يف وکاله االنباء نيوزويك و هو أستاذ إدارة 
 الشؤون االجتماعية يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي.

 (pelak300@yahoo.comو باحث يف القضايا االجتماعية. ). مستوى خارج الفقه فی احلوزه العلميه 3
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 1كورونا يعني أنه ال يوجد مال للحروب الدائمةفيروس  
 2فيسدي نيلاد: الکاتب

 3 پور رجبعلی حسين: المترجم

 الملخص
ة و الفائدة لتواجد كجندي أمريكي، تقدير التكلف  ذا املقال ، حياول دانيال ديفيسيف ه

عي، ن خالل هنج واقالواليات املتحدة يف الشرق األوس  و املواجهة احملتملة مع إيران م
ر اإلشارة إىل أنه عندما جتد بعيًدا عن دعاية وسائل اإلعالم األمريكية الرئيسيه ضد إيران. و

احلدود ال معىن  هتدد أزمة كورونا الشعب األمريكي، فإن التكلفة الباهظة للجيش خارج
 هلا.

 يهديد العسکر ؛ حرب الشرق األوس ؛ التتفشی کورونا؛ مقاطعة الكلمات الرئيسية:
 ؛ أقصی ضغ اإليراين

  

                                                           
1. Coronavirus Means No More Money for Forever Wars 

عاًما من اخلدمة  21بعد  2015الزميل الکبري فی جمال التفضيالت الدفاعی والعقيد الثاين يف اجليش الذي تقاعد يف عام . 2
 DanilelDavis1@) وأربع عمليات نشر عسكرية.)

 (rajab@chmail.ir) ماجستري يف االتصاالت االجتماعية.. 3
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 1غير إنسانية و ستظل دائما كذلك العقوباتإن 
 

 3عزيز رعنا 2،آصلی يو بالی الکاتب:
 4نرجس سادات دهدشتیالمترجمه: 

 الملخص
ق لفريوس کرونا فی لقد استفادت اإلدارة األمريكية احلالية من أزمة تفشي واسع النطا

لبالد هبدف االهنيار ااملزيد من الضغوط على تسعى إىل ممارسة  ايران و مع زيادة العقوبات
ظام يف هناية املطاف. االجتماعي ، مما ُيهد اخللفيه للعمل العسكري ضد إيران و تغيري الن

لعامل من خالل ايف هذه املقالة ، حياول الکاتب أن يعرض عملية تطبيع هذا العمل يف 
ملتحدة. إن العقوبات ابل الواليات اإلشارة إىل املسار التارخيي للعقوبات االقتصادية من ق

مدنيني. ولكن ليست بدياًل إنسانيًا للحرب بسبب األضرار اليت ال ُيكن إصالحها لل
لحفاظ على تفوقها لسنوات عديدة ، الواليات املتحدة مع استخدام تفوقها االقتصادي و ل
 ويلها األول.در متباستعمال العقوبات ضد املنافسني واألعداء، تستفيد من العقوبات كمص

  ، كوروناالواليات املتحدة، إيران، العقوبات، العقوبات االقتصادية الكلمات الرئيسية:

                                                           
1. “Sanctions Are Inhumane—Now, and Always” 

source:  http://bostonreview.net/war-security-politics-global-justice/asl%C4%B1-u-

b%C3%A2li-aziz-rana-sanctions-are-inhumane%E2%80%94now-and-always 
2 .Asli Ü. Bâli :احلقوق جبامعة  أستاذ بكلية احلقوق فی جامعة كاليفورنيا. رئيس معهد قانون حلقوق اإلنسان يف كلية

كاليفورنيا ، ورئيس مركز دراسات الشرق األدىن جبامعة كاليفورنيا. أحدث أحباثه كانت يف جمالت القانون الدويل بال حدود، 
اجمللة الدولية للدستور، مراجعة قانون كاليفورنيا، قانون ييل الدويل، قانون جامعة كورنيل الدويل، القانون الدويل جبامعه فرجينيا، 

غرافيا السياسية، الدراسات املنشورة يف القانون، السياسة واجملتمع، جملدات حمررة نشرهتا جامعة كامربيدج و صحافة جامعة اجل
 أكسفورد.

.3 Aziz Rana."أستاذ القانون جبامعة كورنيل ومؤلف الكتاب"جانبان من احلرية األمريكية . 
 (dehdashti.n@gmail.com. املاجستري فی علم اللغة العامه. )4

http://bostonreview.net/war-security-politics-global-justice/asl%C4%B1-u-b%C3%A2li-aziz-rana-sanctions-are-inhumane%E2%80%94now-and-always
http://bostonreview.net/war-security-politics-global-justice/asl%C4%B1-u-b%C3%A2li-aziz-rana-sanctions-are-inhumane%E2%80%94now-and-always
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 1الجرائم الحربيه ضد إيران

 2: مارجوری کانالکاتبة
 3المترجمه: محدثه عقبايی

 الملخص
سليماين مقتل اللواء  تنتقد هذه املقاله عمل الواليات املتحدة يف اهلجوم الذي أدى إىل

بعد ذكر . هذا اجملال املواقف اليت أثريت يف والوفد املرافق له و يفحص و حيلل األحداث و
ات و كذلك مربر  األحكام القانونية حلظر مثل هذه اهلجمات من قبل املؤسسات الدولية،

لناشطني اجلمهور و ا املسؤولني األمريكيني، يثري ردود فعل مناهضة للحرب من
أن إىل أي مدى  بعد ذكر عواقب هذا العمل على السالم العاملي، يظهر، و االجتماعيني

 من الضروري سن القوانني الرادعة يف مثل هذه احلاالت؟
طائرات ال، اين، ترامب: إيران، الواليات املتحدة، العراق، اللواء سليمالكلمات الرئيسية

 بدون طيار
 

  

                                                           
1. War Crimes Against Iran (2020). https://zcomm.org. 

مارجوري كانت أستاذة فی كلية احلقوق جبامعة توماس جيفرسون  و الرئيس السابق لنقابة احملامني  و نائبة األمني العام  2.
ني للسالم. كتابه األخري "الطائرة بدون طيار للرابطة الدولية للمحامني الدُيقراطيني و عضو يف اجمللس االستشاري لقدامى احملارب

 واغتيال" مستهدف: من وجهة نظر قانونية وأخالقية و جغرافية سياسية.
 (Mohadese.oghbaee@ut.ac.ir. ماجستري فی إدارة وسائل اإلعالم. )3
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 2في النار؟ 1لماذا حرق البرونكس

 
 3ميريل إنجرامالکاتب:

 المترجم: أبوالفضل إيماني راغب

 الملخص
هذه الظاهرة املشؤومة  ال تزال تواجه العنصرية اهليكلية و لقد عانت الواليات املتحدة و
ن رؤية مثال على كو ُي ماعية السياسية للمجتمع األمريكيقد جتلت يف مجيع األبعاد االجت

 ليات" املألوفة. ظاهرة "سكن األقأدى إىلجمال اإلسكان احلضري الذی ذلك التمييز يف 
حتويلها إىل  داعية ويف املاضي ، كانت التنمية احلضرية تتطلب إعادة إعمار املناطق املت

للفقراء و امللونني ونقلهم  أدى ذلك إىل اخنفاض يف القوة الشرائية املناطق املزدهرة نسبًيا. و
شاكل املالية، كان أجل التعامل مع امل إىل "حمل إقامة األقليات". من ناحية أخرى ، من

 ذلك حمطات ، مبا يفخلدمات احلضرية أو خيفضوهنا بشدهمسؤولو املدينة يقضون على ا
تعامل فيلم "عقد ي، مما تسبب يف العديد من املشاكل لسكاهنا. األحياء اإلطفاء يف هذه

نوب برونكس، مدينة مع هذه القضية. حيکی الفيلم قصة احلرائق واسعة النطاق يف ج النار"
 ن السياسات و، و يقدم وثائق وافرة على أن احلرائق نامجة ع1970و  1960نيويورك، 

 اإلجراءات العنصرية ملسؤويل مدينة نيويورك.
، التمييز، الواليات املتحدة األمريكية، اخلدمات العنصرية اهليكلية الكلمات الرئيسية:

  احلضرية، األقليات
                                                           

1. Bronx 

2. Why the Bronx Burned 

https://progressive.org/dispatches/decade-of-fire-review-ingram-191108/  
عن جمموعة مرييل إنغرام هي عاملة و باحثة و أستاذة يف جامعة ويسكونسن ومؤلفة مستقلة التی كتبت على نطاق واسع  3

 متنوعة من املواضيع، ، مبا يف ذلك البيئة و األقليات و الثقافة املدنية و تنشي  البيئة و كتبت العديد من املقاالت النقدية.

https://progressive.org/dispatches/decade-of-fire-review-ingram-191108/
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 فت ضعف النظام التعليمي جائحة الكورونا كش
 1في مساعدة التالميذ والعوائل

 2الكاتبة: الينور ِجی. بادر

 المترجم: ابوالفضل ايماني راغب

 الملخص
لفة من احلياة يف هذا أثرت جائحة الكورونا يف الواليات املتحدة االمريكية على جوانب خمت

شار الكورونا مت اغالق أغلب البلد. والنظام التعليمي مل يكن خارج اطار ما تأثر باملوضوع. مع انت
 اخلوف ياع باإلضافة إىلاملدارس يف الواليات املتحدة مما أدى إىل شعور ماليني التالميذ بالض
مات أو برامج خاصة واالضطراب. ولكن احلكومة أو وزرات الرتبية والتعليم مل تصدر أي تعلي

ارة على مدى العقود الثالثة للحد من هذا التوتر واالضطراب. بالنظر للتقليص الدائم مليزانية الوز 
مية حتتوي رس احلكو املاضية وختصيص بعض شؤون املدارس ومنها الشؤون الصحية، مل تعد املدا
عاملت هذه الوزارة مع تعلى إمكانيات ومعدات كافية. وقد تعاملت الوزارة مع هذا املوضوع وقد 

ان آالف الطالب املوضوع بانفعال. واألهم من ذلك أن اغالق أبواب املدارس أدى إىل حرم
ف، تدخل إىل هذه الظرو  املشردين منن احلصول على مواد غذائية جمانية أو رخيصة الثمن. بالنظر
ئة آمنة للتالميذ من دون بعض املعلمني والنقابات شخصياً وحاولوا توفري اإلمكانيات الصحية وبي

 يم يف بالدهم. أن ينتظروا أي شيء من احلكومة األمريكية أو من وزارة الرتبية والتعل
أزمة الكورونا، فشل النظام التعليم، الصحة، اضطراب التالميذ  الكلمات المفتاحية:

  وفهم. وخ
                                                           

1.Pandemic Reveals Limits of Education System to Assist Students and Families 
https://truthout.org/articles/pandemic-reveals-limits-of-education-system-to-assist-
students-and-families/  
2. Eleanor J. Bader 

على جائزة  2015يويورك. حصلت يف عام كلية كينكز بورور احمللية يف بروكلني يف نالينور جي. بادر أستاذة اللغة االجنليزية يف  
صحافة التحقيقية البارزة". ويف كت سنسورد اإلعالمية )تعىن املشاريع املعتم عليها( بالنظر على حبثها حول "المؤسسة بروج

رهاب واجهاض اجلنني" حصلت على جائزة منتدى الصحافة املستقلة. وهي من مؤلفي كتاب "أهداف الُكره: اإل 2006عام 
 لتقدمية. اواملدونات والصحف املطبوعة النسوية وهي اآلن تعمل اآلن مع صحف ليليت، ريفر نيوز، تيزي 
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 1بومبيو ، الوزراء األعزاء و عزيزي الرئيس ترامب ، مانوشين
 2الکاتب: مجموعة من أفراد المجتمع القانوني

 المترجم: محمدرضا أمين

 الملخص
، يعد ي للواليات املتحدةالقانون احملل املعاهدات اإلقليمية و بناء علی القانون الدويل و

نتهاًكا حلقوق اإلنسان و الدوائية و الغذائية ا الطبية و حرمان البلدان من املواد األساسية
عض البلدان، مثل جرُية ضد اإلنسانية. يف حني أن الواليات املتحدة تنكر بشدة وصول ب
إهناء هذه اجلرُية، إيران وفنزويال الی مثل هذه السلع. يطالب أعضاء اجملمع القانوين ب

 مستشهدين باألحكام القانونية
، الواليات بات، العقو انتهاك القانون، انتهاك حقوق اإلنسان يسية:الكلمات الرئ
 .املتحدة، كورونا

  

                                                           
1. Dear President Trump, Secretary Mnuchin and Secretary Pompeo; Lawyer's 

Rights Watch Canada, April, 2020. 

Source: https://www.nlg.org/wp-content/uploads/2020/04/Sanctions-Legal-Letter-

Final-Signed.pdf 
2. members of the legal community : يف هناية النص الرئيسي للرسالة ، يف شكل ملفPDF يتم سرد ، 

 مرتجم() شخًصا حقيقًيا واعتباريًا 215أمساء 

https://www.nlg.org/wp-content/uploads/2020/04/Sanctions-Legal-Letter-Final-Signed.pdf
https://www.nlg.org/wp-content/uploads/2020/04/Sanctions-Legal-Letter-Final-Signed.pdf
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 شاهدوا الفيلم الذی يظهر تخلص وكالة المخابرات المركزية 

 1من وصمة العار والخجل من التعذيب
 2: جوردان ريفيالکاتب

 المترجم: أبوالفضل إيماني راغب

 الملخص
اريخ األمريكي. سبتمرب و ما أعقبها هي نقطة حتول يف التإن هجمات احلادي عشر من 

لعامل و اعتقلوا و احتت ذريعة مكافحة اإلرهاب قام قادة البالد حبمالت يف خمتلف أحناء 
ة املخابرات املركزية سجنوا العديد من الناس بطرق خمتلفة. القوات األمريكية و خاصة وكال

حصول على ل الطرق املثلى للتعذيب، للاستخدمت جمموعة متنوعة من األساليب، مث
لدرجة أهنا  معلومات من هؤالء السجناء. كانت هذه األساليب غري إنسانية و مرعبة

سنوات،  بعد بضع أصبحت وصمة عار على اجملتمع األمريكي بعد الفصاح. و مع ذلك
هذا النوع مرتكيب   وال تزال وصمة العار هذه على جبني احلكومة األمريكية، ألن املسؤولني
يتعامل  ت ترقيتهم.متمن التعذيب ال يزالون يعملون يف وكالة املخابرات املركزية أو حىت 
وع مناسب جدا و قابل الفيلم "التقرير" مع هذه القضية مع التمثيل املمتاز ملمثليه و موض

وكالة املخابرات  للتصديق و قد كانت ناجحة للغاية جدا يف نقل الرعب و اخلوف يف سجون
 املركزية اليت كان السجناء يواجهوهنا.

، األساليب ، وكالة املخابرات املركزيةسبتمرب، اإلرهاب 11 الكلمات الرئيسية:
  فيلم"التقرير"اهلجومية للتعذيب، 

                                                           
1.Watch the CIA Get Away with Torture. 

2 .Jordan Riefe جمال نشاطه هو يف الغالب النقد السينمائي. جوردان ريف هو واحد من أهم الكتاب الناقدين يف املوقع 
 والقضايا الثقافية.
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 1واحدة من الحقيقة المريرة والعظيمةسرار حكومية" مجرد زاوية أالفيلم "

 2الکاتب: سام حسيني
  : مريم نجيميهالمترجم

 

 الملخص
اق، اخلطأ الذي  ليس سرا أن الواليات املتحدة ارتكبت خطأ اسرتاتيجيا يف غزو العر 

وصول إىل موارد البالد، كان سببها أكاذيب املسؤولني االمريكيني و الواقع أنه كان ذريعة لل
املقالة أبعاد هذا  كان ذلك وصمة عار للبلد و حلفائه. حتلل هذهيف هناية املطاف  و لكن 
ذا الفيلم على أنه الذي مت تصويره يف فيلم "أسرار احلكومة"، و ال يرى الکاتب ه احلدث

ق طويل لفضح هناية الكشف عن سياسات الواليات املتحدة، بل يقيم انّه بداية لطري
 أكاذيب هذا البلد.

 اإلفصاح، العراق، سياسة الكذب الكلمات الرئيسية:
  

                                                           
1. Film ‘Official Secrets’ is the Tip of a Mammoth Iceberg:// https://fair.org/home/film-

official-secrets-is-tip-of-mammoth-iceberg/ 

 ..VotePact.orgمؤسس ملوقع و  مستقل و كبري احملللني مبعهد الرعاية العامةسام حسيين صحفي . 2

https://fair.org/home/film-official-secrets-is-tip-of-mammoth-iceberg/
https://fair.org/home/film-official-secrets-is-tip-of-mammoth-iceberg/
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 1لعنة للرقمي
في كتاب الرعب الجديد، ينتقد الکاتب بشدة الشركات الكبيرة النهب 

 2في وادي السيليكون للتقنية
 

 الکاتب:بيل رامبو
 ترجمة: طيبه رفيعيالم

 

 الملخص
و  ال التقنية املتقدمةعمال يف جملطاملا كان وادي السليكون مرادفًا لالبتكار و ريادة األ

ا يف العامل مثل ابل و يف العامل. عمالقة التكنولوجيأصبح اليوم عاصمة للتقنيات املتقدمة 
اح هذه جوجل و ماکروسافت... ولدت أو تقيم يف هذه املنطقة. و لكن ما سبب جن
اخلريين بني  الشركات العمالقة؟ يصنف کاتب هذه املقاله أصحاب هذه التقنيات يبدو

م األساليب العدوانية ستخدااإلقطاعيني و احملتكرين يف القرن التاسع عشر، متهًما إياهم با
 و املضللة للحفاظ على موقفهم.

 .ن، وادي السيليكو التقنية، الرقمية، اإلنرتنت الكلمات الرئيسية:
  

                                                           
1 ". Digital damnation".  Rambo, Bill. https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-

life/entertainment/books/digital-damnation-568572582.html 

يلومرتًا جنوب شرق سان ك  70السليكون ، وادي السليكون ، هو اسم شائع وغري رمسي ملنطقة تقع على بعد حوايل وادي 
نطقة بوجود العديد من شركات فرانسيسكو يف ضواحي سانتا كالرا ، كاليفورنيا ، الواليات املتحدة األمريكية. تشتهر امل

ن الشركات اليت تنتج رقائق السيليكون اق اسم املنطقة يف األصل من عدد كبري متكنولوجيا املعلومات الرائدة يف العامل. مت اشتق
نيات املتقدمة يف هذه املنطقة. يغطي يف املنطقة ، واليت أصبحت فيما بعد رمزًا لوجود العديد من الشركات النشطة يف جمال التق

  ن.عاصمة وادي السليكو وادي السليكون العديد من املدن ، وأمهها سان خوسيه ، املعروفة باسم 

https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/entertainment/books/digital-damnation-568572582.html
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/entertainment/books/digital-damnation-568572582.html
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 مراجعة الكتاب
 1اإلمبريالية االقتصادية الجديدة سالسل القيمة؛

 
 2ردومينيك ألكسند :الکاتب 

 مريم نجيميالمترجمة:
 

 الملخص
سالسل القيمة" عمل "ال يزال النظام الرأمسايل متشابًكا مع اإلمربيالية و يظهر کتاب 

تغالل و يصور العمال  أحد أهم األبعاد األساسية لآللية الدولية لإلنتاجية واالس سوندای،
التحرر من نري  كاجلزء و املتعاونني يف النظام االستعماري الذي لن يتمكن أبًدا من

 أمسالية.االستعمار و الر 
 املة، االستغالل ، الطبقة الع: اإلمربيالية، النظام االستعماريالكلمات الرئيسية

 

  

                                                           
1.Value Chains: The New Economic Imperialism - book review    

https://www.counterfire.org/articles/book-reviews/21083-value-chains-the-new-

economic-imperialism-book-review 

.2 Dominic Alexander  " دومينيك ألكسندر عضو يف موقعcounterfire  .الذی هو إعالم ثوري اشرتاكي  "
وهو مراجع الكتب و احملرر يف املوقع األخبار. كما كان ناشطًا يف حركة إيقاف القتال لبعض الوقت و ناشطًا ضد التقشف يف 
مشال لندن. ألكسندر مؤرخ نشرت أعماله ، مبا يف ذلك القديسني واحليوانات ، يف العصور الوسطى ، و التاريخ االجتماعي 

 و واحد من أكثر القصص إثارة لالهتمام من العصور الوسطى.ه
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تنتشر المزارع الكبيرة األنفلونزا: تقرير عن األمراض المعدية و التجارة 

 1الزراعية و العلوم الطبيعية
 2: روب واالسالکاتب

 3المترجم: هادي ميراني مقدم
 

 الملخص
مثل األنفلونزا، فإن  الكبرية تنتشر األنفلونزا" أنه عندما تنتشر أمراض كتاب "املزارع

يسيه للمرض. حياول معظم املعلومات اخلاطئة املنتشرة تؤدي إىل سوء الفهم لألسباب الرئ
ي إىل تغيريات يف النظم املؤلف فضح املصاحل السياسية و التجارية لإلنتاج الصناعي اليت تؤد

 التايل إىل أسباب األمراض الفتاكة.البيئية واجلينات و ب
ارية، املعلومات اخلاطئة، األنفلونزا، اإلنتاج الصناعي، املصاحل التج ة:رئيسيالكلمات ال

 .البيئة
  

                                                           
1.Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, 

and the Nature of Science, 

https://monthlyreview.org/product/big_farms_make_big_flu/ 

2. Rob Wallace   روب واالس حاصل على دكتوراه يف علم األحياء من مركز دراسة املهندسني املدنيني. أكمل زمالة
 .مع والرت فيش مؤسس اجليل اجلزيئيما بعد الدكتوراه  جبامعة كاليفورنيا  فی ايرفينغ  

 h.mirani@chmail.ir) . )دكتوراه يف العلوم السياسية .3

https://monthlyreview.org/product/big_farms_make_big_flu/
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 كلمة المدير المسؤول

 ةمقدم
إىل الكثري من األزمات والتغيريات اثر انتشار فريوس كورونا؛  2020تعرض العامل يف عام 

 ود األخرية.قالبشرية خالل العوهي حالة مل متر هبا 
بالنظر إىل حجم هذه األزمة ونطاقها العاملي، كان من الضروري أن يبدي اجملتمع العاملي 
والبلدان املتطورة اهتمامًا خاصا مبا حيصل يف البلدان األخرى أو ما حيصل لشعوهبا، وأن تتجه 

 البلدان إىل التعاضد والتعاون مع بعضها البعض.
كان مستوى التوقعات من البلدان الغربية أو ما ُتوصف بالبلدان املتطورة الغربية   يف هذا اخلضم

أعلى بالنظر إىل القدرات والتقنيات اليت تتمتع هبا هذه البلدات وادعائها الثقافة وامتالك حضارة 
ثل أغنية؛ ولكن هذا األمر مل يتحقق عملياً، وحتول فريوس كورونا إىل حشرة 

ُ
رضة هدمت قصر امل

 العليا احلضارية والثقافية الغربية وكشفت زوايا ضعفها وختلفها.
من اآلثار اليت خلفها انتشار فريوس كورونا يف العامل، الضعف يف الوقاية ويف اخلدمات الصحية 
العامة، العنصرية يف تقدمي اخلدمات الطبية، استمرار العقوبات الغذائية والدوائية رغم أزمة كورونا، 

و على متاجر املواد الغذائية والصحية، سقوط االتفاقيات االقليمية والدولية، زوال السرقة والسط
حمورية اإلنسان رغم أن ذلك كان أساس الفكر الليربايل وغريها. بناء على ذلك خصصنا هذا 
العدد من جملة "سياحة الغرب" ملوضوع كورونا يف العامل الغريب. وتشمل املقاالت واألحباث اليت 

تها يف هذا العدد كالم املفكرين والباحثني الغربيني حول موضوع كورونا والعالقة بينها متت ترمج
 وبني الثقافة واحلضارة الغربية يف اجملاالت املختلفة. 
 يف هذا العدد نتناول املواضيع تالية الذكر: 

 انكشاف نفاط ضعف احلضارة الغربية بسبب فريوس كورونا .1
 خبو القدرة األمريكية على يد فريوس كورونا  .2
 استغالل فريوس كورونا من أجل االنتصار يف احلرب  .3
 فريوس كورونا كشف ضعف اخلدمات الطبية والعالجية العامة يف أمريكا .4
 انكشاف ضعف النظام التعليمي الغريب بسبب فريوس كورونا .5

 ن املقاالت ذات العناوين املشاهبة. يشمل هذا العدد موضوع فريوس كورونا باإلضافة إىل عدد م
 يف النهاية نتقدم بالشكر جلميع األعزاء الذين سامهوا يف اعداد ونشر هذا العدد. 

 

 



 86........................................................................ إن العقوبات غير إنسانية و ستظل دائما كذلك
 عزيز رعناالکاتب: آصلی يو بالی، 

 املرتمجه: نرجس سادات دهدشتی
 96...................................................................................................... الجرائم الحربيه ضد إيران
 الکاتبة: مارجوری کان
 املرتمجه: حمدثه عقبايی

 104........................................................................................... لماذا حرق البرونكس في النار؟
 الکاتب: مرييل إجنرام 

 املرتجم: أبوالفضل إُياين راغب
 109........................ جائحة الكورونا كشفت ضعف النظام التعليمي في مساعدة التالميذ والعوائل

 لکاتب: الينور ِجی. بادر
 املرتجم: أبوالفضل إُياين راغب

 117................................................... بومبيو ، الوزراء األعزاء عزيزي الرئيس ترامب ، مانوشين و
 الکاتب: جمموعة من أفراد اجملتمع القانوين 

 املرتجم: حممد رضا أمني
 120........المركزية من وصمة العار والخجل من التعذيبشاهدوا الفيلم الذی يظهر تخلص وكالة المخابرات 

 الکاتب: جوردان ريفي 
 املرتجم: أبوالفضل إُياين راغب

 125............................... واحدة من الحقيقة المريرة والعظيمة الفيلم "أسرار حكومية" مجرد زاوية
 الکاتب: سام حسيين 
 املرتمجه: مرمي جنيمي

 133........................................................................................................................ لعنة للرقمي
 الکاتب: بيل رامبو 
 املرتمجة: طيبه رفيعي

 137............................................. مراجعة الكتاب سالسل القيمة؛ اإلمبريالية االقتصادية الجديدة
 الکاتب: دومينيك ألكسندر 

 املرتمجة: مرمي جنيمي
تنتشرررررررررررر المزارع الكبيرة األنفلونزا: تقرير عن األمراض المعرررديرررة و التجرررارة الزراعيرررة و العلوم 

 150.............................................................................................................................. الطبيعية
 الکاتب: روب واالس 

 املرتجم: هادي مرياين مقدم
 154..............................................................................................................................الموجز

  



 

 

 

 قائمة المحتويات
 5.............................................................................................................كلمة المدير المسؤول

 7...................................................والحرب العنصرية والعقلية العنصرية العالميةالعنصرية العلمية 
 املؤلف: الکساندر دی. باردر 

 املرتمجان: حممد رضا أمني
 أبوالفضل إُياين راغب

 31.......................................................................... في أيام تفشي كورونا وزارة الدفاع الحقيقيه
 املولف: ديفيد سوانسون 

 املرتمجه: مرمي جنيمي
 35................................................................... لقد كشف وباء كورونا عن آفة الليبرالية الجديدة

 املؤلف: هنري أرماند جريو
 إُياين راغباملرتجم: أبوالفضل 

  49................................ انهيار اإلمبراطورية اللواليات المتحده؟ 19هل يمكن أن يسبب كويد
 نيكوالس ج.ديفيس الکاتبة: ميديا بنجامينو
 املرتمجة: طيبه رفيعي

  57........لطالما كانت العقوبة الجماعية هدفاً واضحاً للمتطرفين المؤيدين فرض عقوبات على إيران
 الکاتب: إيلي كليفتون
 املرتمجه: زهرا أكربي

 63...................................... للفوز بحربهم العالمية 1918كيف نشر الجنراالت كل إنفلونزا عام 
 الکاتب: غارث بورتر 

 يشوايیباملرتمجه: وحيده 
 68............................................................................... عقد التحول: إعادة بناء العالقات الدولية
 کاتب: كيفن زايس و مارغريت فالورز 

 املرتجم: حممد رضا أمني
 79..... .فيروس كورونا تكشف أن الواليات المتحدة ليس لديها شبكة العامة للصحة و العالج الحقيقية

 الکاتب: روبرت ريتش 
 املرتجم: سيد حسني هامشي فرد

 83............................................................... فيروس كورونا يعني أنه ال يوجد مال للحروب الدائمة
 الکاتب: دانيل ديفيس

 املرتجم: حسني رجبعلی پور 



 

 

 
 

 

 

 مجلة فصلية علمية متخصصة في نقد الغرب في رؤية العلماء الغربيين 
  2859الرمز: /  1441شتاء /  164العام السادس عشر / العدد 
 املديرية العامة لألحباث اإلسالمية االعالمية جهة االصدار : 
 :الدكتور حممد حسني ظريفيان يكانه المدير المسؤول 
 :صادق لرياوياالسالم حجت نائب المدير المسؤول 
 :الدکتور فؤاد ايزدي رئيس التحرير 
 حسني عباسيالمدير التنفيذي : 
 :ابو الفضل اُياين راغب، حممد رضا امني، طيبه رفيعي، زهرا اکربی،  الزمالء في هذا العدد

بور، مقدم، مرمي جنيمی، حسني رجب علي سادات دهدشتی، حمدثه عقبايی، هادی مريانینرجس
 فرد، وحيده بيشوايي و جمتبی امحدی.السيد حسني هامشي 

  اعظم خوشکفتار :رمحر 
 مسيه مرادی: تنسيق الصفحات 
  املقاالت واملواضيع املدرجة يف اجمللة ال تعرب بالضرورة عن آراء املديرية العامة لألحباث

 اإلسالمية.
  .االقتباس من هذه اجمللة مع ذكر املصدر، بال مانع 
  :009825 – 32910602رقم هاتف المجلة  
 زالل کوثرطباعة : 
 لاير 250000: السعر 

: قم، بلوارامني، جمموعة صدا و سيما، املديرية العامة لألحباث اإلسالمية العنوان
  00982532915510االعالمية، هاتف: 

الفاكس:  00982122014738جم، مبىن شوووووووووووهيد رهرب، الطابق السوووووووووووفلي، اهلاتف:  : جامطهران
009822164997  

، جبانب متنزه باغ ملي، مبىن صووووووووووووبا، الطابق الثالث، =: شووووووووووووارع اإلمام اخلميينمشررررررررهد
  32215106الفاكس: 32215108اهلاتف: 

 30000255نظام الرسائل القصرية:  025و32915510و11 صوت الجمهور: 
 www.irc.ir             info@irc.ir             sapp.ir              @irc_ir   
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